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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets Ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert Ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en 
ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden 
for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0520),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0223/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7–0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forskelle mellem de forskellige 
medlemsstaters nationale afviklingsregler 
og den dertil hørende administrative 
praksis samt manglen på en fælles 
beslutningstagningsproces på EU-plan 
vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende banker bidrager til 
denne manglende tillid og ustabile 
markeder, idet de ikke sørger for sikkerhed 

(2) Forskelle mellem de forskellige 
medlemsstaters nationale afviklingsregler 
og den dertil hørende administrative 
praksis samt manglen på en fælles 
beslutningstagningsproces på EU-plan 
vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende banker bidrager til 
denne manglende tillid og ustabile 
markeder, idet de ikke sørger for sikkerhed 
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og forudsigelighed med hensyn til de 
mulige resultater af, at en bank bliver 
nødlidende. Der er risiko for, at 
afviklingsbeslutninger, der udelukkende er 
truffet på nationalt plan, fører til 
konkurrenceforvridning og i sidste ende 
undergraver det indre marked.

og forudsigelighed med hensyn til de 
mulige resultater af, at en bank bliver 
nødlidende. Der er risiko for, at 
afviklingsbeslutninger, der udelukkende er 
truffet på nationalt plan og inden for 
ikkeharmoniserede juridiske rammer, 
fører til konkurrenceforvridning og i sidste 
ende undergraver det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Forbindelsen mellem stater og 
banksektoren, som har haft ødelæggende 
virkninger for økonomien overalt i EU 
under krisen, bør brydes for at mindske 
den nuværende opsplitning af de 
finansielle markeder. Selv om 
bankunionen først vil være fuldstændig 
efter indførelsen af en fælles europæisk 
indskudsgarantiordning, er oprettelsen af 
en fælles afviklingsmekanisme allerede et 
vigtigt skridt i den retning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det indre marked vil fortsætte med at 
være fragmenteret, så længe 
afviklingsregler, praksis og 
byrdefordelingsmetoder er nationale, og så 
længe de finansielle midler til finansiering 
af afvikling tilvejebringes og bruges på 

(5) Det indre marked vil fortsætte med at 
være fragmenteret, så længe 
afviklingsregler, praksis og 
byrdefordelingsmetoder er nationale, og så 
længe de finansielle midler til finansiering 
af afvikling tilvejebringes og bruges på 
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nationalt plan. Dertil kommer, at der er 
stærke incitamenter for de nationale 
tilsynsmyndigheder til at minimere 
bankkrisers potentielle konsekvenser for 
deres nationale økonomi ved at træffe 
unilaterale foranstaltninger til at "ring-
fence" bankaktiviteter, f.eks. ved at 
begrænse koncerninterne overførsler og 
udlån eller ved at foreskrive større 
likviditet og kapitalkrav i deres 
jurisdiktioner for filialer af potentielt 
nødlidende moderselskaber. Det begrænser
bankernes aktiviteter på tværs af grænserne 
og skaber dermed hindringer for udøvelsen 
af de grundlæggende friheder og forvrider 
konkurrencen i det indre marked.

nationalt plan. Dertil kommer, at der er 
stærke incitamenter for de nationale 
tilsynsmyndigheder til at minimere 
bankkrisers potentielle konsekvenser for 
deres nationale økonomi ved at træffe 
unilaterale foranstaltninger til at "ring-
fence" bankaktiviteter, f.eks. ved at 
begrænse koncerninterne overførsler og 
udlån eller ved at foreskrive større 
likviditet og kapitalkrav i deres 
jurisdiktioner for filialer af potentielt 
nødlidende moderselskaber. Nationale og 
kontroversielle problemer i forbindelse 
med hjemland over for værtsland 
medfører en betydeligt lavere effektivitet i 
de grænseoverskridende 
afviklingsprocesser. Det begrænser 
bankernes aktiviteter på tværs af grænserne 
og skaber dermed hindringer for udøvelsen 
af de grundlæggende friheder og forvrider 
konkurrencen i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[…] har i et vist omfang harmoniseret
bankafviklingsreglerne og foreskriver, at 
bankafviklingsmyndighederne skal 
samarbejde, når de tager sig af nødlidende 
grænseoverskridende banker. Den 
harmonisering, direktiv […] indebærer, er 
imidlertid ikke fuldstændig, og 
beslutningsprocessen er ikke centraliseret. 
Direktiv […] foreskriver i det væsentlige 
fælles afviklingsværktøjer og –beføjelser, 
som de enkelte medlemsstaters nationale 
myndigheder råder over, men giver de 
nationale myndigheder en skønsmargen 
med hensyn til anvendelsen af værktøjerne 
og brugen af nationale 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[…] er et afgørende fremskridt imod 
harmoniseringen af
bankafviklingsreglerne og foreskriver, at 
bankafviklingsmyndighederne skal 
samarbejde, når de tager sig af nødlidende 
grænseoverskridende banker. Den
harmonisering, direktiv […] indebærer, er 
imidlertid ikke afsluttet, og 
beslutningsprocessen er ikke centraliseret. 
Direktiv […] foreskriver i det væsentlige 
fælles afviklingsværktøjer og –beføjelser, 
som de enkelte medlemsstaters nationale 
myndigheder råder over, men giver de 
nationale myndigheder en vis skønsmargen 
med hensyn til anvendelsen af værktøjerne 
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finansieringsordninger til støtte for 
afviklingsprocedurer. Direktiv […] er ikke
til hinder for, at medlemsstaterne træffer 
separate og potentielt inkonsekvente 
beslutninger vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende koncerner, hvilket 
kan påvirke de samlede 
afviklingsomkostninger. Dertil kommer, at 
eftersom det omhandler nationale 
finansieringsordninger, mindsker det ikke i 
tilstrækkelig grad bankernes afhængighed 
af støtte fra nationale budgetter, og det 
hindrer ikke, at medlemsstaterne har 
forskellige tilgange til anvendelsen af 
finansieringsordningerne.

og brugen af nationale 
finansieringsordninger til støtte for 
afviklingsprocedurer. På trods af de 
mæglingsopgaver, der tillægges den 
europæiske tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), 
hindrer direktiv […] ikke fuldstændig, at 
medlemsstaterne træffer separate og 
potentielt inkonsekvente beslutninger 
vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende koncerner, hvilket 
kan påvirke de samlede 
afviklingsomkostninger. Dertil kommer, at 
eftersom det omhandler nationale 
finansieringsordninger, mindsker det ikke i 
tilstrækkelig grad bankernes afhængighed 
af støtte fra nationale budgetter, og det 
hindrer ikke fuldstændig, at 
medlemsstaterne har forskellige tilgange til 
anvendelsen af finansieringsordningerne.
Derfor bør man arbejde progressivt i 
retning af en EU-ordning for insolvens.
____________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af 
Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, 
af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 
2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 
2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 
1093/2010. EUT C […] af […], s. […].

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
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fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i den indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater.

fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af fælles
bankafviklingsregler i det indre marked.
Hvis finansieringen af afviklingen fortsat 
skulle være national, ville forbindelsen 
mellem staten og banksektoren ikke blive 
ophævet, og investorerne ville fortsat 
indføre lånebetingelser i henhold til 
bankernes hjemsted frem for deres 
kreditværdighed. Den nuværende 
alvorlige opsplitning af finansmarkedet 
ville også fortsætte. Afviklingsfonden bør 
være med til at sikre ensartet administrativ 
praksis i forbindelse med finansieringen af 
afvikling og til at forhindre, at der opstår 
hindringer for udøvelsen af grundlæggende 
friheder eller konkurrenceforvridning i den 
indre marked på grund af divergerende 
nationale praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater. For at ophæve 
denne forbindelse yderligere bør der 
indføres et forbud mod, at den fælles 
afviklingsmekanismes afgørelser har 
direkte følger for medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den (16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
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fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en anbefaling til 
Kommissionen. Under hensyntagen til 
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge klare 
og detaljerede rammer for afvikling med 
angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en anbefaling til 
Kommissionen. Under hensyntagen til 
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge klare 
og detaljerede rammer for afvikling, som 
Afviklingsinstansen foreslår i sin 
anbefaling, med angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
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Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen 
og efter høring af Europa-Parlamentet. Når
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i 
kun én deltagende medlemsstat, bør man 
også indbyde det medlem, der er udpeget 
af den pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens 
møder.

Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges
på grundlag af kvalifikationer, kendskab 
til bank- og finansanliggender samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
med finansiel regulering. Den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør bør 
udvælges gennem en åben 
udvælgelsesprocedure, hvor Europa-
Parlamentet og Rådet holdes behørigt 
underrettet. Udvælgelsesproceduren skal 
overholde princippet om ligelig 
kønsfordeling. Kommissionen fremsender 
en liste med kandidater til stillingerne 
som administrerende direktør og 
administrerende vicedirektør til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet. 
Kommissionen forelægger et forslag til 
udpegelse af den administrerende direktør 
og den administrerende vicedirektør til 
godkendelse af Europa-Parlamentet. Når
Europa-Parlamentet har godkendt 
forslaget, vedtager Rådet en 
gennemførelsesbeslutning om udpegelse
af den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen.
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Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Eftersom deltagerne i 
beslutningsprocessen ved 
Afviklingsinstansens eksekutivmøder er 
forskellige, afhængigt af hvor de 
relevante institutioner arbejder, skal de 
faste deltagere – den administrerende 
direktør, den administrerende 
vicedirektør, Kommissionens 
repræsentant og repræsentanten for ECB 
– sikre, at de beslutninger, der træffes på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøder i 
dets forskellige sammensætninger, er 
konsekvente, hensigtsmæssige og 
rimelige.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Det bør også være muligt at indbyde 
observatører, f.eks. en repræsentant for 
den europæiske stabilitetsmekanisme 
(ESM) og for Eurogruppen, til at deltage i 
Afviklingsinstansens møder.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, opretholde det finansielle systems 
stabilitet, reducere moralsk hasard ved at 
sørge for, at man i mindst muligt omfang 
sætter sit lid til finansiel støtte fra det 
offentlige til nødlidende institutter, og 
beskytte indskydere.

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, herunder permanent adgang til 
indskud for at opretholde det finansielle 
systems stabilitet og for at reducere 
moralsk hasard ved at sørge for, at
nødlidende institutter i mindst muligt 
omfang sætter deres lid til offentlig
finansiel støtte.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Harmoniseringen af 
insolvenslovgivningen over hele EU, 
hvilket vil udgøre et stort skridt i retning 
af at opbygge et virkeligt indre marked, er 
endnu ikke gennemført. Men for de 
enheder, der er hjemmehørende i 
medlemsstater, der deltager i den fælles 
tilsynsmekanisme, og enheder, der er 
hjemmehørende i andre medlemsstater, vil 
hierarkiet for kreditorernes fordringer i 
tilfælde af insolvens, hvilket omfatter 
indskudspræferencer, være den samme 
som følge af harmoniseringen, der 
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indføres med direktiv […]. Med denne 
harmonisering fjernes en vigtig kilde til
tilsynsarbitrage.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

(36) Efter anbefaling fra 
Afviklingsinstansen bør Kommissionen 
fastlægge rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det bør i alle de deltagende 
medlemsstater sikres, at 
afviklingsforanstaltningerne er effektive og 

(48) Det bør i alle de deltagende 
medlemsstater sikres, at 
afviklingsforanstaltningerne er effektive og 
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ensartede. I det øjemed bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til i 
ekstraordinære tilfælde, og hvis en 
national afviklingsmyndighed ikke har 
eller ikke i tilstrækkelig grad har anvendt 
Afviklingsinstansens beslutning til at 
overføre specifikke rettigheder, aktiver 
eller passiver i et institut under afvikling til 
en anden person eller til at kræve 
konvertering af gældsinstrumenter, der 
indeholder kontraktvilkår for 
konvertering under visse 
omstændigheder. Alle foranstaltninger, 
der er truffet af nationale 
afviklingsmyndigheder, og som ville 
hæmme eller påvirke Afviklingsinstansens 
udøvelse af beføjelser eller opgaver, bør
være udelukket.

ensartede. I det øjemed bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til, hvis 
en national afviklingsmyndighed ikke har 
eller ikke i tilstrækkelig grad har anvendt 
Afviklingsinstansens beslutning, at udstede 
pålæg direkte til et institut under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at sikre, at Afviklingsinstansen har 
adgang til alle relevante oplysninger, bør 
ansatte hos de nationale myndigheder ikke 
kunne påberåbe sig tavshedspligt for at 
hindre videregivelse af oplysninger til 
Afviklingsinstansen.

(55) For at sikre, at Afviklingsinstansen har 
adgang til alle relevante oplysninger, bør
de relevante enheder og deres ansatte hos 
de nationale myndigheder ikke kunne 
påberåbe sig tavshedspligt for at hindre 
videregivelse af oplysninger til 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 54
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at sikre, at beslutninger, der 
vedtages inden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme, efterkommes, bør 
der i tilfælde af overtrædelse pålægges 
sanktioner, der står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning. 
Afviklingsinstansen bør være berettiget til 
at give nationale afviklingsmyndigheder 
instrukser om at pålægge virksomheder 
bøder eller tvangsbøder i tilfælde af 
manglende opfyldelse af forpligtelser i 
henhold til dens beslutninger. Med henblik 
på at fastlægge en konsekvent og effektiv 
håndhævelsespraksis bør 
Afviklingsinstansen kunne udarbejde 
retningslinjer rettet til de nationale 
afviklingsmyndigheder vedrørende 
anvendelsen af bøder og tvangsbøder.

(54) For at sikre, at beslutninger, der 
vedtages inden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme, efterkommes, bør 
der i tilfælde af overtrædelse pålægges 
sanktioner, der står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning. 
Afviklingsinstansen bør være berettiget til 
at give nationale afviklingsmyndigheder 
instrukser om at pålægge enheder 
administrative sanktioner eller 
tvangsbøder i tilfælde af manglende 
opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
dens beslutninger. Med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
håndhævelsespraksis bør 
Afviklingsinstansen kunne udarbejde 
retningslinjer rettet til de nationale 
afviklingsmyndigheder vedrørende 
anvendelsen af administrative sanktioner
og tvangsbøder.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Hvis en national 
afviklingsmyndighed overtræder reglerne 
for den fælles afviklingsmekanisme ved 
ikke at anvende sine beføjelser i medfør af 
national lovgivning til at efterleve en 
instruks fra Afviklingsinstansen, kan den 
pågældende medlemsstat i henhold til 
retspraksis være pligtig at yde erstatning 
for skader forvoldt enkeltpersoner, 
herunder, hvis det er relevant, skader 
forvoldt enheden eller koncernen, der er 
under afvikling, eller en kreditor i en del 
af den pågældende enhed eller koncern i 

udgår
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en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Det er imidlertid velbegrundet at 
benytte Afviklingsfonden, inden man 
udtømmer alle kreditorer, når 
indskuddene ville begynde at blive 
anvendt som sikkerhed i 
afviklingsprocessen. Borgernes tillid til, at 
deres opsparing kan stå sikkert i absolut 
risikofri indskud med en tilsvarende lav 
forrentning er en hovedhjørnesten i den 
generelle tillid til banksystemet. En af 
bankernes helt centrale funktioner består 
utvivlsomt i at sikre løbende adgang til 
indskuddene. Desuden vil manglende 
tillid til, at indskuddene er sikre, muligvis 
kunne føre til et stormløb mod bankerne, 
et fænomen med katastrofale følger for 
den finansielle stabilitet. Derfor bør der 
gøres en ekstra indsats for at sikre 
indskuddene i afviklingsprocessen i 
overensstemmelse med målene for 
afviklingen, uafhængigt af størrelsen af 
bidraget til dækning af tab og 
rekapitalisering, der stammer fra 
aktionærer og kreditorer.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) For at sikre den umiddelbare 
adgang til tilstrækkelige økonomiske 
midler til de formål, der fastsættes i denne 
forordning, skal Afviklingsfonden først 
gøres operationel, når der er etableret en 
lånefacilitet, helst fra et offentligt 
fællesskabsinstrument. Det er vigtigt for 
hele systemets troværdighed, at der er fuld 
adgang til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig.

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden, som fastsættes af 
Afviklingsinstansen efter forslag fra den 
kompetente myndighed, tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
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deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale
koncernafviklingsmyndighed.

deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante 
koncernafviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den og 
Afviklingsinstansen behørigt hensyn til 
samtlige følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der 
er omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 
omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

3. Kommissionen og Afviklingsinstansen
afvejer de faktorer, der er omhandlet i stk. 
2, med de i artikel 12 omhandlede 
afviklingsmål afhængigt af arten af og 
omstændighederne ved den enkelte sag.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger eller 
foranstaltninger må hverken medføre, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige eller 
påvirke medlemsstaternes finanspolitiske 
ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når Afviklingsinstansen træffer 
beslutninger eller gennemfører 
foranstaltninger, skal den informere og 
høre arbejdstagernes repræsentanter i de 
berørte enheder.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, eller når 
den handler på eget initiativ, foretager den 
en vurdering af, om følgende betingelser er 

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, foretager 
den en vurdering af, om følgende 
betingelser er opfyldt:
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opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rammerne for afviklingsværktøjerne, jf. 
artikel 19, stk. 3

b) rammerne for afviklingsværktøjerne, jf. 
artikel 19, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ
eller under hensyn til en eventuel
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen eller under hensyn 
til en meddelelse som omhandlet i stk. 1 og
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan beslutte at bede 
Afviklingsinstansen revidere sin 
anbefaling, jf. stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe 
beslutning, efter at Kommissionen har 
truffet beslutning om den pågældende 
statsstøtte.

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Afviklingsinstansen anmoder efter 
modtagelse af en meddelelse i henhold til 
stk. 1 eller på eget initiativ, hvis den
finder, at afviklingsforanstaltninger vil 
kunne udgøre statsstøtte i henhold til 
artikel 107, stk. 1, i TEUF, den eller de 
deltagende medlemsstater om straks at 

9. Hvis Afviklingsinstansen finder, at 
afviklingsforanstaltninger vil kunne udgøre 
statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i 
TEUF, anmoder den den eller de 
deltagende medlemsstater om straks at 
meddele de påtænkte foranstaltninger til 
Kommissionen i henhold til artikel 108, 



PR\1004258DA.doc 23/46 PE519.706v01-00

DA

meddele de påtænkte foranstaltninger til 
Kommissionen i henhold til artikel 108, 
stk. 3, i TEUF.

stk. 3, i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen eller 
på eget initiativ tage sin beslutning om 
afviklingsrammerne op til revision og 
vedtage de nødvendige ændringer.

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen tage 
sin beslutning om afviklingsrammerne op 
til revision og vedtage de nødvendige 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Med henblik herpå anvender de deres 
beføjelser i henhold til national lovgivning 
til gennemførelse af direktiv […] og i 
overensstemmelse med de i den nationale 
lovgivning fastsatte betingelser. De 
nationale afviklingsmyndigheder 
underretter i fuldt omfang 
Afviklingsinstansen om udøvelsen af disse 
beføjelser. De foranstaltninger, de træffer, 
skal være i overensstemmelse med den i 
artikel 16, stk. 8, omhandlede beslutning.

Med henblik herpå og i henhold til denne 
forordning anvender de deres beføjelser i 
henhold til national lovgivning til 
gennemførelse af direktiv […] og i 
overensstemmelse med de i den nationale 
lovgivning fastsatte betingelser. De 
nationale afviklingsmyndigheder 
underretter i fuldt omfang 
Afviklingsinstansen om udøvelsen af disse 
beføjelser. De foranstaltninger, de træffer, 
skal være i overensstemmelse med den i 
artikel 16, stk. 8, omhandlede beslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at
pålægge et institut under afvikling:

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at udstede 
direkte pålæg til et institut under afvikling:

a) at overføre specifikke rettigheder, 
aktiver eller passiver i et institut under 
afvikling til en anden person
b) at kræve konvertering af 
gældsinstrumenter, der indeholder 
kontraktvilkår for konvertering under de i 
artikel 18 omhandlede omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at varetage de opgaver, 
der er omhandlet i artikel 7, 8, 11, 16 og 
17, kan Afviklingsinstansen enten direkte 
eller gennem de nationale 
afviklingsmyndigheder kræve, at følgende 
juridiske eller fysiske personer afgiver alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
varetage de opgaver, der er pålagt 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning:

1. Med henblik på at varetage de opgaver, 
der er omhandlet i denne forordning, kan 
Afviklingsinstansen enten direkte eller 
gennem de nationale 
afviklingsmyndigheder kræve, at følgende 
juridiske eller fysiske personer afgiver alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
varetage de opgaver, der er pålagt 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning:

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan med henblik på 
at varetage de opgaver, som overdrages til 
den i henhold til artikel 7, 8, 11, 16 og 17, 
og under forbehold af andre betingelser, 
der måtte være fastsat i den relevante EU-
lovgivning, foretage alle nødvendige 
undersøgelser af personer, der er 
omhandlet i artikel 32, stk. 1, og som er 
etableret eller beliggende i en deltagende 
medlemsstat.

1. Afviklingsinstansen kan med henblik på 
at varetage de opgaver, som overdrages til 
den i henhold til denne forordning, og 
under forbehold af andre betingelser, der 
måtte være fastsat i den relevante EU-
lovgivning, foretage alle nødvendige 
undersøgelser af personer, der er 
omhandlet i artikel 32, stk. 1, og som er 
etableret eller beliggende i en deltagende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at varetage de i artikel 
7, 8, 11, 16 og 17 omhandlede opgaver og 
under forbehold af andre betingelser, der er 
fastsat i den relevante EU-lovgivning, kan 
Afviklingsinstansen under forbehold af 
forudgående meddelelse til de berørte 
nationale afviklingsmyndigheder foretage 
alle nødvendige kontroller på stedet af de 
forretningslokaler, der tilhører de i artikel 
32, stk. 1, omhandlede juridiske personer. 
Afviklingsinstansen kan, i det omfang det 
er nødvendigt for at udføre kontrollerne 
korrekt og effektivt, foretage kontroller på 
stedet uden forudgående varsel til disse 
juridiske personer.

1. Med henblik på at varetage de i denne 
forordning omhandlede opgaver og under 
forbehold af andre betingelser, der er 
fastsat i den relevante EU-lovgivning, kan 
Afviklingsinstansen under forbehold af 
forudgående meddelelse til de berørte 
nationale afviklingsmyndigheder foretage 
alle nødvendige kontroller på stedet af de 
forretningslokaler, der tilhører de i artikel 
32, stk. 1, omhandlede juridiske personer. 
Afviklingsinstansen kan, i det omfang det 
er nødvendigt for at udføre kontrollerne 
korrekt og effektivt, foretage kontroller på 
stedet uden forudgående varsel til disse 
juridiske personer.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Embedsmænd fra Afviklingsinstansen 
og andre personer bemyndiget af 
Afviklingsinstansen til at foretage kontrol 
på stedet kan betræde forretningslokaler og 
fast ejendom, som tilhører de juridiske 
personer, der er genstand for en beslutning 
om undersøgelse vedtaget af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 32, 
stk. 2, og har alle de beføjelser, der er 
beskrevet i artikel 32, stk. 1.

2. Embedsmænd fra Afviklingsinstansen 
og andre personer bemyndiget af 
Afviklingsinstansen til at foretage kontrol 
på stedet kan betræde forretningslokaler og 
fast ejendom, som tilhører de juridiske 
personer, der er genstand for en beslutning 
om undersøgelse vedtaget af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 33, 
stk. 2, og har alle de beføjelser, der er 
beskrevet i artikel 33, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Bøder Administrative sanktioner

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Afviklingsinstansen finder, at en 
enhed som omhandlet i artikel 2 forsætligt 
eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af 
de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 2, 
giver den den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed instruks om at 
pålægge den pågældende enhed, jf. artikel 
2, en bøde i overensstemmelse med 

1. Hvis Afviklingsinstansen finder, at en 
enhed som omhandlet i artikel 2 forsætligt 
eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af 
de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 2, 
giver den den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed instruks om at 
pålægge den pågældende enhed, jf. artikel 
2, en administrativ sanktion i 
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direktiv […]. overensstemmelse med artikel 100 i
direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bøderne kan pålægges enheder som 
omhandlet i artikel 2 for følgende 
overtrædelser:

2. De administrative sanktioner kan 
pålægges enheder som omhandlet i artikel 
2 for følgende overtrædelser:

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis de ikke underkaster sig en generel 
undersøgelse, jf. artikel 33, eller kontrol på 
stedet og ikke stiller de oplysninger til 
rådighed, der kræves i henhold til artikel
32

b) hvis de ikke underkaster sig en generel 
undersøgelse, jf. artikel 33, eller kontrol på 
stedet, der kræves i henhold til artikel 34

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis de ikke efterkommer en beslutning, 
som Afviklingsinstansen har rettet til dem i 
henhold til artikel 24.

d) hvis de ikke efterkommer en beslutning, 
som Afviklingsinstansen har rettet til dem i 
henhold til artikel 26.
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Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale afviklingsmyndigheder 
offentliggør bøder, der er pålagt i henhold 
til stk. 1. Såfremt offentliggørelse ville 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade, offentliggør 
de nationale afviklingsmyndigheder
sanktionen uden at oplyse om parternes 
identitet.

3. De nationale afviklingsmyndigheder 
offentliggør administrative sanktioner, der 
er pålagt i henhold til stk. 1. Såfremt 
offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de nationale 
afviklingsmyndigheder sanktionen uden at 
oplyse om parternes identitet.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen udarbejder med 
henblik på at fastlægge en konsekvent og 
effektiv håndhævelsespraksis og sikre en 
fælles, ensartet og konsekvent anvendelse 
af denne forordning retningslinjer for 
anvendelsen af bøder og tvangsbøder rettet 
til de nationale afviklingsmyndigheder.

4. Afviklingsinstansen udarbejder med 
henblik på at fastlægge en konsekvent og 
effektiv håndhævelsespraksis og sikre en 
fælles, ensartet og konsekvent anvendelse 
af denne forordning retningslinjer for 
anvendelsen af administrative sanktioner
og tvangsbøder rettet til de nationale 
afviklingsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et kreditinstitut til at efterkomme en 
beslutning vedtaget i henhold til artikel 32

a) en i artikel 2 omtalt enhed til at 
efterkomme en beslutning vedtaget i 
henhold til artikel 32

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tvangsbøde skal være effektiv og 
forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges 
som dagbøde, indtil det pågældende 
kreditinstitut eller den pågældende person 
efterkommer de i stk. 1, litra a)-d), 
omhandlede beslutninger.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og 
forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges 
som dagbøde, indtil den i artikel 2 omtalte 
enhed eller den pågældende person 
efterkommer de i stk. 1, litra a)-d), 
omhandlede beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør og de 
medlemmer af afviklingsinstansen, som 
Kommissionen og ECB har udpeget, har en 
mandatperiode på fem år. Mandatperioden 
kan ikke forlænges, jf. dog artikel 53, stk. 
6.

2. Den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør og de 
medlemmer af afviklingsinstansen, som 
Kommissionen og ECB har udpeget, har en 
mandatperiode på fem år. Mandatperioden 
kan ikke forlænges, jf. dog artikel 52, stk. 
6.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) plenarmøder, hvor Afviklingsinstansen 
varetager de i artikel 47 omhandlede 
opgaver

a) plenarmøder, hvor Afviklingsinstansen 
varetager de i artikel 46 omhandlede 
opgaver

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksekutivmøder, hvor 
Afviklingsinstansen varetager de i
artikel 51 omhandlede opgaver

b) eksekutivmøder, hvor 
Afviklingsinstansen varetager de i
artikel 50 omhandlede opgaver

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en administrerende direktør, der 
varetager de i artikel 53 omhandlede 
opgaver.

c) en administrerende direktør, der 
varetager de i artikel 52 omhandlede 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta.

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den administrerende direktør fører efter 
anmodning fortrolige mundtlige drøftelser 
bag lukkede døre med formanden og 
næstformændene for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser 
er nødvendige for udøvelsen af Europa-
Parlamentets beføjelser i henhold til 
traktaten. Der indgås aftale mellem 
Europa-Parlamentet og 
Afviklingsinstansen om de nærmere 
betingelser for tilrettelæggelsen af sådanne 
drøftelser med henblik på at sikre fuld 
fortrolighed i overensstemmelse med de 
fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt
ECB som kompetent myndighed i henhold 
til den relevante EU-lovgivning.

7. Den administrerende direktør fører efter 
anmodning fortrolige mundtlige drøftelser 
bag lukkede døre med formanden og 
næstformændene for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser 
er nødvendige for udøvelsen af Europa-
Parlamentets beføjelser i henhold til 
traktaten. Der indgås aftale mellem 
Europa-Parlamentet og 
Afviklingsinstansen om de nærmere 
betingelser for tilrettelæggelsen af sådanne 
drøftelser med henblik på at sikre fuld 
fortrolighed i overensstemmelse med de 
fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt
Afviklingsinstansen ved denne forordning 
og ved artikel 76 i direktiv […], der 
fungerer som en national 
afviklingsmyndighed, jf. artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)



PE519.706v01-00 32/46 PR\1004258DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Afviklingsinstansen forelægger den i 
artikel 41, stk. 2, omhandlede rapport, 
fremsender den samtidig denne rapport 
direkte til de deltagende medlemsstaters 
nationale parlamenter.
De nationale parlamenter kan fremsætte 
deres begrundede bemærkninger til den 
pågældende rapport til 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
der er nævnt i artikel 40, stk. 2, handler 
uafhængigt og objektivt og udelukkende i 
hele Unionens interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra EU's 
institutioner eller organer, 
medlemsstaternes regeringer eller noget 
andet offentligt eller privat organ.

2. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
der er nævnt i artikel 39, stk. 2, handler 
uafhængigt og objektivt og udelukkende i 
hele Unionens interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra EU's 
institutioner eller organer, 
medlemsstaternes regeringer eller noget 
andet offentligt eller privat organ.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og 

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år og fremsende det til 
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fremsende det til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank til orientering

Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
og Den Europæiske Centralbank til 
orientering

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at vedtage Afviklingsinstansens 
årsbudget, jf. artikel 59, stk. 2

b) at vedtage Afviklingsinstansens 
årsbudget, jf. artikel 58, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at vedtage en årsrapport om 
Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel
42. Rapporten skal indeholde en nærmere 
beskrivelse af budgettets gennemførelse

d) at vedtage en årsrapport om 
Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel
41. Rapporten skal indeholde en nærmere 
beskrivelse af budgettets gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et 
simpelt flertal af sine medlemmer. Der 
kræves dog et flertal på to tredjedele af 

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et 
simpelt flertal af sine medlemmer. Der 
kræves dog et flertal på to tredjedele af 
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dens medlemmer til de beslutninger, der er 
nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c).

dens medlemmer til de beslutninger, der er 
nævnt i artikel 46, stk. 1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 40, stk. 1, litra a)-d), 
deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og 3.

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a)-d), 
deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 52, stk. 1 og 3.

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 51, stk. 1 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn 
på et konsolideret grundlag, er etableret, i 
drøftelserne og i beslutningstagningen i 
overensstemmelse med artikel 52, stk. 2 og 
3.

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn 
på et konsolideret grundlag, er etableret,
også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 51, stk. 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i artikel 39, stk. 1, litra a)-d), 
omtalte medlemmer af 
Afviklingsinstansen sikrer, at 
afviklingsbeslutningerne og 
foranstaltningerne, navnlig vedrørende 
anvendelsen af Afviklingsfonden, som 
træffes af de forskellige 
sammensætninger af eksekutivmøderne, 
er sammenhængende, hensigtsmæssige og 
rimelige.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
39, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtil det målfinansieringsniveau, der 
er nævnt i artikel 65, er nået, skal et 
medlem, der er udpeget af en 
medlemsstat, én gang kunne kræve en 
fornyet drøftelse i Afviklingsinstansen, 
hvis en beslutning under behandling vil få 
negative konsekvenser for den 
pågældende medlemsstats finanspolitiske 
ansvar.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at gennemføre Afviklingsinstansens 
budget, jf. artikel 59, stk. 3

d) at gennemføre Afviklingsinstansens 
budget, jf. artikel 58, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvert år at udarbejde et udkast til en 
rapport med et afsnit om 
Afviklingsinstansens afviklingsvirksomhed 
og et afsnit om finansielle og 
administrative anliggender.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udvælges 
ved en åben udvælgelsesprocedure, som 
skal være i overensstemmelse med 
princippet om en ligelig kønsfordeling, og 
som Europa-Parlamentet og Rådet skal 
holdes behørigt underrettet om.

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på 
et plenarmøde forelægger Kommissionen
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring 
af Europa-Parlamentet.

5. Kommissionen fremsender en liste med 
kandidater til stillingerne som
administrerende direktør og 
administrerende vicedirektør til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet.

Kommissionen forelægger et forslag til 
udpegelse af den administrerende direktør 
og den administrerende vicedirektør til 
godkendelse af Europa-Parlamentet. Når 
dette forslag er godkendt, vedtager Rådet 
en gennemførelsesbeslutning om 
udpegelse af den administrerende direktør 
og den administrerende vicedirektør.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset artikel 40, stk. 2, har den første 
administrerende vicedirektør, som udpeges 
efter denne forordnings ikrafttræden, en 
mandatperiode på tre år; denne periode kan 
forlænges én gang med en periode på fem 
år. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør fortsætter 
med at varetage deres hverv, indtil deres 
afløsere er udpeget.

6. Uanset artikel 39, stk. 2, har den første 
administrerende vicedirektør, som udpeges 
efter denne forordnings ikrafttræden, en 
mandatperiode på tre år; denne periode kan 
forlænges én gang med en periode på fem 
år. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør fortsætter 
med at varetage deres hverv, indtil deres 
afløsere er udpeget.

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan af Rådet 
efter forslag fra Kommissionen og efter
høring af Europa-Parlamentet afskediges, 
hvis de ikke længere opfylder de 
betingelser, der er nødvendige for at 
varetage deres opgaver, eller hvis de har 
begået en alvorlig forseelse.

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan
afskediges af Rådet efter forslag fra 
Kommissionen, som er blevet godkendt af 
Europa-Parlamentet, og efter vedtagelse 
af en gennemførelsesbeslutning, hvis de 
ikke længere opfylder de betingelser, der er 
nødvendige for at varetage deres opgaver, 
eller hvis de har begået en alvorlig 
forseelse.

Med henblik herpå kan Europa-
Parlamentet og Rådet meddele 
Kommissionen, at de finder, at 
betingelserne for at fratage den 
administrerende direktør eller den 
administrerende vicedirektør embedet er 
opfyldt, hvilket Kommissionen skal 
reagere på.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lån, der modtages inden for rammerne 
af lånefaciliteten, jf. artikel 64, stk. 2a

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 1. marts i det følgende 
regnskabsår fremsender 
Afviklingsinstansens regnskabsfører det 
foreløbige regnskab til Revisionsretten.

2. Senest den 1. marts i det følgende 
regnskabsår fremsender 
Afviklingsinstansens regnskabsfører det 
foreløbige regnskab til
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31. marts hvert år fremsender 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
Afviklingsinstansens foreløbige regnskab 
for det foregående regnskabsår til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 1. juli i det følgende 
regnskabsår fremsender den 
administrerende direktør det endelige 
regnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest den 30. september fremsender 
den administrerende direktør sit svar på 
Revisionsrettens bemærkninger.

6. Senest den 1. juli fremsender den 
administrerende direktør sit svar på 
Revisionsrettens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen fastsætter i 
overensstemmelse med de delegerede 
retsakter, der er nævnt i stk. 5, de bidrag, 
som hver enhed som omhandlet i artikel 2 
skal betale, i en beslutning, som rettes til 
den berørte enhed. Afviklingsinstansen 
anvender procedure- og 
indberetningsregler samt andre regler for at 
sikre, at bidragene indbetales fuldt ud og 
rettidigt.

3. Afviklingsinstansen fastsætter på forslag 
fra den kompetente myndighed i 
overensstemmelse med de delegerede 
retsakter, der er nævnt i stk. 5, de bidrag, 
som hver enhed som omhandlet i artikel 2 
skal betale, i en beslutning, som rettes til 
den berørte enhed. Afviklingsinstansen 
anvender procedure- og 
indberetningsregler samt andre regler for at 
sikre, at bidragene indbetales fuldt ud og 
rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre den umiddelbare adgang 
til tilstrækkelige økonomiske midler til de 
formål, der fastsættes i denne forordning, 
skal Afviklingsfonden først anvendes, når 
der er etableret en lånefacilitet, helst fra 
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et offentligt fællesskabsinstrument. 
Ethvert lån fra denne lånefacilitet 
tilbagebetales af Afviklingsfonden inden 
for en aftalt frist.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afviklingsinstansen bruger 
Afviklingsfonden til at støtte de i stk. 1, 
litra a)-g) nævnte foranstaltninger, når 
det er nødvendigt at sikre indskuddene i 
afviklingsprocessen, uafhængigt af 
størrelsen af bidraget til dækning af tab 
og rekapitalisering, der allerede er 
indkommet fra aktionærer og kreditorer.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed kompensation for den 
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed kompensation for den 
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 
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forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, eller en åbenbar, 
alvorlig fejlvurdering.

forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, enten bevidst eller
som følge af en åbenbar, alvorlig 
fejlvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 62, stk. 5, artikel 65, stk. 5, 
artikel 66, stk. 3, artikel 67, stk. 3, og 
artikel 70, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 62, stk. 5, artikel 65, stk. 5, 
artikel 66, stk. 3, artikel 67, stk. 3, og 
artikel 70, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på tre
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udøver den midlertidige administrerende 
direktør, uanset artikel 47, stk. 1, litra i), og 
indtil den i artikel 47, stk. 2, nævnte 
beslutning er truffet, 
ansættelsesmyndighedsbeføjelserne

b) udøver den midlertidige administrerende 
direktør, uanset artikel 46, stk. 1, litra i), og 
indtil den i artikel 46, stk. 2, nævnte 
beslutning er truffet, 
ansættelsesmyndighedsbeføjelserne
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Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 7-23 og artikel 25-38 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Artikel 7-23 og artikel 25-37 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 anvendes fra den 1. januar 
2018.

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. juli 
2016.

Or. en
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BEGRUNDELSE

 Kommissionens forslag til retsakt om oprettelse af en fælles afviklingsmekanisme for alle 
kreditinstitutter, der er hjemmehørende i euroområdet og i andre medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, herunder en fælles bankafviklingsfond, der 
finansieres af alle de dækkede finansieringsinstitutter i henhold til et ex ante-princip og et 
risikobaseret princip, er et vigtigt element i oprettelsen af en virkelig bankunion. Det er et 
ambitiøst og afbalanceret forslag, der er vigtigt for skabelsen af en solid ramme til løsning 
af fremtidige kriser i banker i euroområdet (og deltagende medlemsstater), som har tre 
hovedformål: at undgå udgifter for skatteyderne, at beskytte indskud og begrænse skaderne 
udadtil, navnlig på realøkonomien, ved en konkurs. 

 Det foreliggende forslag er, navnlig siden vedtagelsen af den fælles tilsynsmekanisme, 
blevet en uundværlig byggesten i arkitekturen for bankunionen. Det vil rent faktisk være 
fuldstændigt uacceptabelt, at et stærkt tilsyn på europæisk niveau varetaget af Den 
Europæiske Centralbank i en kritisk fase skulle efterfølges af en situation, hvor den 
problematiske institution blev givet videre til en national afviklingsmyndighed, der skulle 
gribe ind udelukkende på grundlag af national afviklingsfinansiering.

 Det er af central betydning, at det foreliggende forslag gennemføres planmæssigt, for at 
ophæve forbindelsen mellem banker og stater, som viste sig at være fatal, navnlig for 
euroområdet, under krisen. Men en fuldstændig bankunion bliver først til virkelighed, når 
der indføres en fælles indskudsgaranti inden for den fælles tilsynsmekanisme. Først da vil 
de økonomiske operatører træffe beslutninger på grundlag af de enkelte 
finansieringsinstitutters relative holdbarhed frem for den opfattede risiko ved staten som 
låntager i den medlemsstat, hvor de forskellige institutter er etableret. 

 I mangel på et fælles europæisk system til beskyttelse af indskydere foreslår ordføreren, at 
man så vidt muligt bør undgå den faktiske bail-in af indskud inden for den fælles 
afviklingsmekanisme, hvilket kopieres fra velfungerende systemer som FDIC i USA. Dette 
vil i forbindelse med afviklingsprocessen kræve øjeblikkelig anvendelse af 
Afviklingsfonden sammen med de hensigtsmæssige afviklingsværktøjer, når man skal til at 
røre ved indskuddene i bail-in-hierarkiet. I den type særlige tilfælde vil det være tilladt at 
bruge Afviklingsfonden, uafhængigt af størrelsen af bidraget til dækning af tab og 
rekapitalisering, som aktionærer og kreditorer allerede har ydet. Formålet med indgrebet er 
at bevare den fortsatte adgang til indskud i erkendelse af, at tilliden til indskuddenes 
sikkerhed formentlig er den vigtigste faktor for genopretningen af tilliden til banksystemet 
i euroområdet, der har lidt alvorlig skade.

 Den fælles afviklingsmekanismes troværdighed afhænger navnlig af Afviklingsfondens 
opfattede evne til at støtte de ambitiøse mål, der har været indskrevet i denne forordning 
siden dens oprettelse. De 10 år, som efter planen skal bruges til at opbygge fonden, er lang 
tid. Eksistensen af en solid, fælles bagstopper, f.eks. i form af en offentlig lånefacilitet og 
helst gennem et EU-instrument, er i så fald en forudsætning for Afviklingsfondens 
funktion. Det er absolut nødvendigt, at den branchefinansierede Afviklingsfond påtager sig 
tilbagebetalingen af lånene og derved sikrer systemet fuldstændig finanspolitisk neutralitet.
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 Troværdigheden afhænger også af en tydelig ansvarsfordeling mellem de forskellige 
enheder, der er involveret i den fælles afviklingsmekanisme, således at man kan undgå 
usikkerhed, mangfoldige kriterier og eventuelle interessekonflikter. I samme ånd er 
ordføreren klar tilhænger af, at der forud for afviklingsforanstaltningen nødvendigvis skal 
udsendes en meddelelse herom fra den kompetente tilsynsmyndighed, i dette tilfælde ECB. 
Selv om Kommissionen vil træffe den formelle beslutning om afviklingsprocessen, skal en 
sådan beslutning altid træffes efter anbefaling fra Afviklingsinstansen.

 Den fælles afviklingsmekanismes troværdighed kræver, at man er særligt opmærksom på 
sammenhængen og proportionaliteten i de beslutninger, der træffes på de forskellige 
eksekutivmøder i Afviklingsinstansen. De tilstedeværende europæiske institutioner skal
ikke blot garantere, at der tages behørigt hensyn til de landespecifikke virkninger af 
afviklingsforanstaltningerne, men også at denne hensyntagen ikke bringer den overordnede 
sammenhæng og retfærdighed i den fælles afviklingsmekanisme i fare. 

 Den fælles afviklingsmekanisme vil behandle komplicerede spørgsmål, der har direkte 
betydning for relevante offentlige interesser. Det er absolut vigtigt at garantere den 
demokratiske legitimitet og ansvarlighed ved de trufne beslutninger, navnlig over for 
Europa-Parlamentet, især i forbindelse med udpegelses- og afskedigelsesproceduren for 
den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør for den fælles 
afviklingsinstans. Udpegelsen af den administrerende direktør og den administrerende 
vicedirektør for Afviklingsinstansen bør foregå i gennemsigtighed og med en tydelig 
inddragelse af Europa-Parlamentet. Ved den åbne udvælgelsesprocedure skal en række 
centrale principper overholdes, herunder kompetence, uafhængighed og respekt for 
princippet om ligelig kønsfordeling.

 De tætte forbindelser mellem de forskellige elementer af bankunionen kræver særlig 
opmærksomhed på den specifikke tidsplan for gennemførelsen af de forskellige 
instrumenter. I den foreliggende forordning understøtter den fælles afviklingsmekanismes 
ikrafttræden den 1. januar 2015 i høj grad andre væsentlige aspekter af afviklingssystemet, 
navnlig vedtagelsen af bail-in.

 Bevarelsen af det indre marked kræver desuden fuldkommen sammenhæng mellem 
afviklingsprocedurerne for EU-institutioner fra de medlemsstater, der deltager i 
bankunionen, og procedurerne, der gælder for institutioner fra medlemsstater, der forbliver 
udenfor. I henhold til "det fælles regelsæt" kræves der således fuld kompatibilitet mellem 
direktivet om bankgenopretning og -afvikling (RRD) and procedurerne i denne forordning. 
Eftersom forhandlingerne om RRD mellem Rådet og Europa-Parlamentet fortsat er i gang, 
har ordføreren af metodologiske hensyn besluttet ikke på nuværende tidspunkt at foretage 
ændringer af de RRD-relaterede artikler i denne forordning i afventen på udviklingen i 
RRD-forhandlingerne.


