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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept (voorbeeld:
"ABCD"). Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet 
cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of 
doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van 
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0520),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0223/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie juridische zaken en de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door verschillen in nationale 
afwikkelingsvoorschriften tussen de 
diverse lidstaten en in de overeenkomstige 
administratieve praktijken en door het 
ontbreken van een gezamenlijk 

(2) Door verschillen in nationale 
afwikkelingsvoorschriften tussen de 
diverse lidstaten en in de overeenkomstige 
administratieve praktijken en door het 
ontbreken van een gezamenlijk 
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besluitvormingsproces op Unieniveau voor 
de afwikkeling van grensoverschrijdende 
banken worden dit gebrek aan vertrouwen 
en de marktinstabiliteit in de hand gewerkt 
omdat over de mogelijke afloop van het 
failleren van een bank geen zekerheid 
bestaat en deze afloop evenmin 
voorspelbaar is. Afwikkelingsbesluiten die 
alleen op nationaal niveau worden 
genomen, kunnen tot 
mededingingsverstoringen en uiteindelijk 
tot een ondermijning van de interne markt 
leiden.

besluitvormingsproces op Unieniveau voor 
de afwikkeling van grensoverschrijdende 
banken worden dit gebrek aan vertrouwen 
en de marktinstabiliteit in de hand gewerkt 
omdat over de mogelijke afloop van het 
failleren van een bank geen zekerheid 
bestaat en deze afloop evenmin 
voorspelbaar is. Afwikkelingsbesluiten die 
alleen op nationaal niveau en uit hoofde 
van niet-geharmoniseerde rechtskaders 
worden genomen, kunnen tot 
mededingingsverstoringen en uiteindelijk 
tot een ondermijning van de interne markt 
leiden.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De banden tussen overheden en de 
bankensector die gedurende de crisis een 
rampzalige uitwerking hebben gehad op 
de economie overal in de Unie, moeten 
worden doorgesneden om de huidige 
versnippering op de financiële markten 
tegen te gaan. Ofschoon de Bankenunie 
eerst  na totstandkoming van een 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel zal zijn voltooid, is 
de creatie van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme al een essentiële 
stap in die richting. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zolang de afwikkelingsvoorschriften en 
-praktijken en de benaderingen voor de 
lastendeling nationaal blijven en de voor de 
financiering van een afwikkeling 
benodigde financiële middelen op 
nationaal niveau worden aangetrokken en 
uitgegeven, blijft de interne markt 
versnipperd. Bovendien hebben nationale 
toezichthouders een sterke neiging om de 
mogelijke gevolgen van een bankencrisis 
voor hun nationale economie zoveel 
mogelijk te beperken middels de 
vaststelling van unilaterale maatregelen om 
de bedrijfsactiviteiten van banken af te 
schermen door bijvoorbeeld overdrachten 
en leningen binnen een groep aan banden 
te leggen of door op hun grondgebied 
gevestigde dochternemingen van potentieel 
faillerende moederondernemingen hogere 
liquiditeits- en kapitaalvereisten op te 
leggen. Daardoor worden de 
grensoverschrijdende activiteiten van 
banken ingeperkt, ontstaan belemmeringen 
voor de uitoefening van fundamentele 
vrijheden en wordt de mededinging op de 
interne markt verstoord.

(5) Zolang de afwikkelingsvoorschriften en 
-praktijken en de benaderingen voor de 
lastendeling nationaal blijven en de voor de 
financiering van een afwikkeling 
benodigde financiële middelen op 
nationaal niveau worden aangetrokken en 
uitgegeven, blijft de interne markt 
versnipperd. Bovendien hebben nationale 
toezichthouders een sterke neiging om de 
mogelijke gevolgen van een bankencrisis 
voor hun nationale economie zoveel 
mogelijk te beperken middels de 
vaststelling van unilaterale maatregelen om 
de bedrijfsactiviteiten van banken af te 
schermen door bijvoorbeeld overdrachten 
en leningen binnen een groep aan banden 
te leggen of door op hun grondgebied 
gevestigde dochternemingen van potentieel 
faillerende moederondernemingen hogere 
liquiditeits- en kapitaalvereisten op te 
leggen. Nationale en litigieuze kwesties 
tussen herkomst- en ontvangstlanden 
doen wezenlijk af aan de efficiëntie van 
grensoverschrijdende 
afwikkelingsprocessen. Daardoor worden 
de grensoverschrijdende activiteiten van 
banken ingeperkt, ontstaan belemmeringen 
voor de uitoefening van fundamentele 
vrijheden en wordt de mededinging op de 
interne markt verstoord.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Richtlijn [ ] van het Europees 
Parlement en de Raad heeft tot op zekere 
hoogte de nationale regelgeving inzake de 

(6) Richtlijn [ ] van het Europees 
Parlement en de Raad is een beslissende 
stap naar harmonisatie van de nationale 
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afwikkeling van banken geharmoniseerd
en in samenwerking tussen de 
afwikkelingsautoriteiten bij de aanpak van 
het failleren van grensoverschrijdende 
banken voorzien. Niettemin is de 
harmonisatie van Richtlijn [ ] niet volledig
en is het besluitvormingsproces niet 
gecentraliseerd. Richtlijn [ ] biedt de 
nationale autoriteiten van elke lidstaat 
hoofdzakelijk dezelfde 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden, maar laat hen vrij in de 
toepassing van de instrumenten en in het 
gebruik van nationale 
financieringsregelingen ter ondersteuning 
van de afwikkelingsprocedures. Met de 
richtlijn wordt niet voorkomen dat de 
lidstaten ten aanzien van de afwikkeling 
van grensoverschrijdende groepen 
afzonderlijke en potentieel inconsistente 
besluiten nemen die een nadelige 
uitwerking op de totale afwikkelingskosten 
kunnen hebben. Omdat de richtlijn voorts 
in nationale financieringsregelingen 
voorziet, neemt de afhankelijkheid van 
banken van steun uit de nationale begroting 
niet voldoende af en wordt niet voorkomen 
dat de benadering ten aanzien van het 
gebruik van de financieringsregelingen van 
lidstaat tot lidstaat uiteenloopt.

regelgeving inzake de afwikkeling van 
banken en heeft in samenwerking tussen de 
afwikkelingsautoriteiten bij de aanpak van 
het failleren van grensoverschrijdende 
banken voorzien. Niettemin is de 
harmonisatie van Richtlijn [ ] niet absoluut
en is het besluitvormingsproces niet 
gecentraliseerd. Richtlijn [ ] biedt de 
nationale autoriteiten van elke lidstaat 
hoofdzakelijk dezelfde 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden, maar laat hen enigermate 
vrij in de toepassing van de instrumenten 
en in het gebruik van nationale 
financieringsregelingen ter ondersteuning 
van de afwikkelingsprocedures. Ondanks 
de bemiddelende taak die aan de 
Europese toezichthoudende autoriteit   
(Europese Bankautoriteit) is toebedeeld, 
wordt met de richtlijn niet geheel 
voorkomen dat de lidstaten ten aanzien van 
de afwikkeling van grensoverschrijdende 
groepen afzonderlijke en potentieel 
inconsistente besluiten nemen die een 
nadelige uitwerking op de totale 
afwikkelingskosten kunnen hebben. Omdat 
de richtlijn voorts in nationale 
financieringsregelingen voorziet, neemt de 
afhankelijkheid van banken van steun uit 
de nationale begroting niet voldoende af en 
wordt niet geheel voorkomen dat de 
benadering ten aanzien van het gebruik van 
de financieringsregelingen van lidstaat tot 
lidstaat uiteenloopt. Daarom moet er 
geleidelijk worden toegewerkt naar een 
Unieregeling inzake insolventie.
____________________
1 Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het herstel en de 
afwikkeling van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 77/91/EEG en 
82/891/EEG van de Raad, van de 
Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 
2011/35/EU, en van Verordening (EU) nr. 
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Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken.

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van gemeenschappelijke 
voorschriften voor de afwikkeling van 
banken op de interne markt verstoren. Als 
de financiering van afwikkeling op 
nationaal niveau blijft verlopen, zou de 
band tussen overheden en de 
bankensector niet worden verbroken en 
zouden investeerders hun 
leningsvoorwaarden blijven bepalen naar 
de plaats van vestiging van de banken in 
plaats van naar hun kredietwaardigheid. 
In de huidige ernstige versnippering van 
de financiële markten zou ook geen 
verandering komen. Het Fonds moet ertoe 
bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
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daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. Om die 
koppeling nog verder te verbreken moet 
worden verboden dat een besluit van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme rechtstreeks van 
invloed is op de budgettaire 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband tegen 
elkaar moeten worden afgewogen, moet de 
Commissie bepalen of een instelling al dan 
niet in afwikkeling wordt geplaatst, en 
moet zij ook besluiten over een duidelijk 
en gedetailleerd afwikkelingskader voor de 
door de afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband tegen 
elkaar moeten worden afgewogen, moet de 
Commissie bepalen of een instelling al dan 
niet in afwikkeling wordt geplaatst, en 
moet zij ook besluiten over een duidelijk 
en gedetailleerd afwikkelingskader zoals 
door de afwikkelingsraad in diens 
aanbeveling voorgesteld, voor de door de 
afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad over een 
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instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven.

afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moeten de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
worden benoemd  op basis van verdienste, 
vaardigheden, kennis van bancaire en 
financiële aangelegenheden en ervaring 
die relevant is op het gebied van 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving. De uitvoerend directeur en 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
worden gekozen op basis van een open 
selectieprocedure, waarvan het Europees 
Parlement en de Raad naar behoren op de 
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besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad.

hoogte worden gehouden. De 
selectieprocedure moet het beginsel van 
genderevenwicht in acht nemen. De 
Commissie legt de bevoegde commissie
van het Europees Parlement een lijst voor 
van kandidaten voor de functie van de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur. 
De Commissie legt een voordracht voor de 
benoeming van de uitvoerend directeur en 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
ter goedkeuring voor aan het Europees 
Parlement. Na goedkeuring van de 
voordracht door het Europees Parlement 
benoemt de Raad bij uitvoeringsbesluit de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur. 
Bij beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Omdat de deelnemers aan de 
besluitvorming van de afwikkelingsraad 
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in diens bestuursvergaderingen wisselen 
naargelang de lidstaat waar de betrokken 
instelling actief is, moeten de vaste 
deelnemers - uitvoerend directeur, de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur, de 
vertegenwoordiger van de Commissie en 
de vertegenwoordiger van de ECB – erop 
toezien dat de besluiten in alle 
verschillende samenstellingen van de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad coherent zijn, ter zake 
en proportioneel.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Ook moet de mogelijkheid bestaan 
waarnemers, zoals een vertegenwoordiger 
van het Europees Stabiliteitsmechanisme  
(ESM) of van de Eurogroep, voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad 
uit te nodigen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 
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een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten te waarborgen, de 
stabiliteit van het financiële stelsel te 
handhaven, het moreel risico te verkleinen 
door het beroep van faillerende instellingen 
op openbare financiële steun zoveel 
mogelijk te beperken, en de deposanten te 
beschermen.

een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten, waaronder ook 
permanente toegang tot deposito’s, te 
waarborgen, de stabiliteit van het 
financiële stelsel te handhaven, het moreel 
risico te verkleinen door het beroep van 
faillerende instellingen op openbare 
financiële steun zoveel mogelijk te 
beperken, en de deposanten te beschermen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De harmonisatie van 
insolventiewetgeving in de gehele Unie, 
die een belangrijke stap zou zijn naar de 
totstandbrenging van een werkelijke 
interne markt, is nog niet gerealiseerd.  
Voor de entiteiten gevestigd in lidstaten 
die aan het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme (GTM) deelnemen, 
en de in andere lidstaten gevestigde 
entiteiten, is de rangorde van vorderingen 
in geval van insolventie, waaronder de 
preferente vorderingen van depositanten, 
gelijk, dankzij de met richtlijn [] 
ingevoerde harmonisatie. Door die 
harmonisatie wordt een belangrijke bron 
van reguleringsarbitrage weggenomen.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan.

(36) De Commissie moet op aanbeveling 
van de afwikkelingsraad en afhankelijk 
van de omstandigheden van de zaak, het 
kader voor de te nemen 
afwikkelingsmaatregelen verschaffen en 
moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) In alle deelnemende lidstaten moeten 
de doelmatigheid en de eenvormigheid van 
afwikkelingsmaatregelen gewaarborgd 
zijn. Daartoe moet de afwikkelingsraad de 

(48) In alle deelnemende lidstaten moeten 
de doelmatigheid en de eenvormigheid van 
afwikkelingsmaatregelen gewaarborgd 
zijn. Daartoe moet de afwikkelingsraad de
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bevoegdheid krijgen om in uitzonderlijke 
gevallen en wanneer een nationale 
afwikkelingsautoriteit het besluit van de 
afwikkelingsraad niet of niet voldoende ten 
uitvoer heeft gelegd, welbepaalde rechten, 
activa of verplichtingen van een instelling 
in afwikkeling aan een andere persoon 
over te dragen of de omzetting van 
schuldinstrumenten te eisen die een 
contractuele voorwaarde bevatten voor 
omzetting in bepaalde omstandigheden.
Maatregelen van een nationale 
afwikkelingsautoriteit die de uitoefening 
van bevoegdheden of functies van de 
afwikkelingsraad beletten of daaraan 
afbreuk doen, moeten worden uitgesloten.

bevoegdheid krijgen om  en wanneer een 
nationale afwikkelingsautoriteit het besluit 
van de afwikkelingsraad niet of niet 
voldoende ten uitvoer heeft gelegd, 
rechtstreeks aanwijzingen te geven aan 
een instelling in afwikkeling.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad toegang tot alle relevante 
informatie heeft, mogen de werknemers 
zich niet op de voorschriften inzake het 
beroepsgeheim kunnen beroepen en aldus 
kunnen voorkomen dat de informatie aan 
de afwikkelingsraad wordt verstrekt.

(53) Om ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad toegang tot alle relevante 
informatie heeft, mogen de betrokken 
entiteiten en hun werknemers zich niet op 
de voorschriften inzake het beroepsgeheim 
kunnen beroepen en aldus kunnen 
voorkomen dat de informatie aan de 
afwikkelingsraad wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 54
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Om ervoor te zorgen dat de in het 
kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme genomen 
besluiten worden nageleefd, moeten bij een 
inbreuk evenredige en afschrikkende 
sancties worden opgelegd. De 
afwikkelingsraad moet gerechtigd zijn om 
de nationale afwikkelingsautoriteiten te 
instrueren om ondernemingen geldboeten
en dwangsommen op te leggen bij niet-
naleving van de verplichtingen krachtens 
zijn besluiten. Met het oog op een 
consistente, doelmatige en doeltreffende 
handhavingspraktijk moet de 
afwikkelingsraad gerechtigd zijn om aan de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
richtsnoeren over de toepassing van 
geldboeten en dwangsommen uit te 
vaardigen.

(54) Om ervoor te zorgen dat de in het 
kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme genomen 
besluiten worden nageleefd, moeten bij een 
inbreuk evenredige en afschrikkende 
sancties worden opgelegd. De 
afwikkelingsraad moet gerechtigd zijn om 
de nationale afwikkelingsautoriteiten te 
instrueren om entiteiten administratieve 
sancties en dwangsommen op te leggen bij 
niet-naleving van de verplichtingen
krachtens zijn besluiten. Met het oog op 
een consistente, doelmatige en 
doeltreffende handhavingspraktijk moet de 
afwikkelingsraad gerechtigd zijn om aan de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
richtsnoeren over de toepassing van 
administratieve sancties en dwangsommen 
uit te vaardigen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Wanneer een nationale 
afwikkelingsautoriteit op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme inbreuk pleegt 
door geen gebruik te maken van de haar 
krachtens nationaal recht verleende 
bevoegdheden om een instructie van de 
afwikkelingsraad op te volgen, kan de 
betrokken lidstaat overeenkomstig de 
desbetreffende jurisprudentie 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade die natuurlijke personen en in 
voorkomend geval de entiteit of groep in 
afwikkeling of de crediteuren van een deel 

Schrappen
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van die entiteit of groep in een lidstaat is 
berokkend.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Er bestaan echter wel goede 
gronden om het fonds aan te spreken 
voordat alle crediteuren ten volle zijn 
aangesproken, namelijk wanneer er in het 
afwikkelingsproces ook deposito’s aan de 
beurt komen om te worden ingebracht.
Het vertrouwen van de burger dat hun 
spaargeld veilig is in absoluut risicoloze 
deposito’s met een dienovereenkomstig 
lage opbrengst is een hoeksteen voor het 
algehele vertrouwen in het bankenstelsel. 
Te zorgen voor permanente toegang tot 
deposito’s is ongetwijfeld een van de 
kritieke functies van een bank. Bovendien 
kan het gebrek aan vertrouwen in de 
veiligheid van deposito’s een bankrun 
veroorzaken, een fenomeen met 
rampzalige gevolgen voor de financiële 
stabiliteit. Met de vrijwaring van 
deposito’s in de afwikkelingsproces zijn 
dus afwikkelingsdoelen gediend, en 
daarom verdient dit een bijzondere 
inspanning, ongeacht het aandeel dat de 
aandeelhouders en crediteuren in de 
verliesabsorptie en herkapitalisatie 
hebben moeten inbrengen.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Om de onmiddellijke 
beschikbaarheid van afdoende financiële 
middelen voor de in deze verordening 
geregelde doelen te verzekeren mag het 
Fonds eerst operationeel worden wanneer 
er een leningfaciliteit is ingericht, bij 
voorkeur vanuit een gemeenschappelijk 
overheidsinstrument. Volledige 
beschikbaarheid van financiering is 
essentieel voor de geloofwaardigheid van 
het hele systeem.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de bijdragen aan 
het Fonds rekening te worden gehouden 
met de mate waarin kredietinstellingen 
risico lopen.

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de door de 
afwikkelingsraad op voorstel van de 
bevoegde autoriteit vast te stellen 
bijdragen aan het Fonds rekening te 
worden gehouden met de mate waarin 
kredietinstellingen risico lopen.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd.

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en van Richtlijn [ ] als de betrokken 
nationale afwikkelingsautoriteit of, in geval 
van grensoverschrijdende 
groepsafwikkeling, als de betrokken  
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren:

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houden de Commissie en de 
afwikkelingsraad naar behoren rekening 
met alle volgende factoren:

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak.

3. De Commissie en de afwikkelingsraad
wegen de in lid 2 bedoelde factoren af 
tegen de in artikel 12 bedoelde 
afwikkelingsdoelstellingen, rekening 
houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun.

4. Een besluit of handeling van de 
afwikkelingsraad of de Commissie kan de 
lidstaten niet verplichten tot het 
verstrekken van buitengewone openbare 
financiële steun en mag evenmin 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
budgettaire verantwoordelijkheid van de 
lidstaten. 

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen informeert en raadpleegt de 
afwikkelingsraad de vertegenwoordigers 
van de personeelsleden van de betrokken 
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entiteiten;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij ontvangst van een mededeling in de 
zin van lid 1, of wanneer hij op eigen 
initiatief handelt, gaat de afwikkelingsraad 
over tot een beoordeling of aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

2. Bij ontvangst van een mededeling in de 
zin van lid 1, gaat de afwikkelingsraad 
over tot een beoordeling of aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het in artikel 19, lid 3, bedoelde kader 
voor de afwikkelingsinstrumenten;

(b) het in artikel 19, lid 2, bedoelde kader 
voor de afwikkelingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Rekening houdend met de 
spoedeisendheid van de omstandigheden 
van de zaak besluit de Commissie, op 
eigen initiatief, dan wel rekening houdend 

6. Rekening houdend met de 
spoedeisendheid van de omstandigheden 
van de zaak besluit de Commissie, 
rekening houdend met een in lid 1 
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met een in lid 1 bedoelde mededeling of
met de in lid 5 bedoelde aanbeveling van 
de afwikkelingsraad, of de entiteit al dan 
niet in afwikkeling wordt geplaatst en welk 
kader voor de afwikkelingsinstrumenten 
wordt toegepast ten aanzien van de 
betrokken entiteit en voor het beroep op het 
Fonds ter ondersteuning van de 
afwikkelingsmaatregel. De Commissie kan 
op eigen initiatief besluiten een entiteit in 
afwikkeling te plaatsen indien aan alle in 
lid 2 gestelde voorwaarden is voldaan.

bedoelde mededeling en met de in lid 5 
bedoelde aanbeveling van de 
afwikkelingsraad, of de entiteit al dan niet 
in afwikkeling wordt geplaatst en welk 
kader voor de afwikkelingsinstrumenten 
wordt toegepast ten aanzien van de 
betrokken entiteit en voor het beroep op het 
Fonds ter ondersteuning van de 
afwikkelingsmaatregel. De Commissie kan 
besluiten de afwikkelingsraad te vragen 
zijn in lid 5 bedoelde aanbeveling te 
herzien.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Binnen het kader dat bij het 
Commissiebesluit is vastgesteld, neemt de 
afwikkelingsraad een besluit ten aanzien 
van de in artikel 20 bedoelde 
afwikkelingsregeling en draagt hij er zorg 
voor dat de afwikkelingsmaatregel wordt 
genomen die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de afwikkelingsregeling 
door de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteiten. Het besluit van de 
afwikkelingsraad wordt tot de betrokken 
nationale afwikkelingsautoriteiten gericht 
en bevat instructies voor deze autoriteiten, 
die alle maatregelen nemen die 
noodzakelijk zijn om het besluit van de 
afwikkelingsraad in overeenstemming met 
artikel 26 uit te voeren door uitoefening 
van een of meer van de 
afwikkelingsbevoegdheden waarin 
Richtlijn [ ] voorziet, en die met name zijn 
vastgelegd in de artikelen 56 tot en met 64 
van Richtlijn [ ]. Wanneer er van 
staatssteun sprake is, mag de 
afwikkelingsraad pas een besluit nemen 

8. Binnen het kader dat bij het 
Commissiebesluit is vastgesteld, neemt de 
afwikkelingsraad een besluit ten aanzien 
van de in artikel 20 bedoelde 
afwikkelingsregeling en draagt hij er zorg 
voor dat de afwikkelingsmaatregel wordt 
genomen die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de afwikkelingsregeling 
door de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteiten. Het besluit van de 
afwikkelingsraad wordt tot de betrokken 
nationale afwikkelingsautoriteiten gericht 
en bevat instructies voor deze autoriteiten, 
die alle maatregelen nemen die 
noodzakelijk zijn om het besluit van de 
afwikkelingsraad in overeenstemming met 
artikel 26 uit te voeren door uitoefening 
van een of meer van de 
afwikkelingsbevoegdheden waarin 
Richtlijn [ ] voorziet, en die met name zijn 
vastgelegd in de artikelen 56 tot en met 64 
van Richtlijn [ ].
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nadat de Commissie een besluit ten 
aanzien van deze staatssteun heeft 
genomen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Bij ontvangst van een mededeling in de 
zin van lid 1, dan wel op eigen initiatief
indien de afwikkelingsraad oordeelt dat 
afwikkelingsmaatregelen staatssteun in de 
zin van artikel 107, lid 1, VWEU kunnen 
vormen, verzoekt hij de deelnemende 
lidstaat of de betrokken lidstaten om de 
voorgenomen maatregelen overeenkomstig 
artikel 108, lid 3, VWEU onverwijld bij de 
Commissie aan te melden.

9. Indien de afwikkelingsraad oordeelt dat 
afwikkelingsmaatregelen staatssteun in de 
zin van artikel 107, lid 1, VWEU kunnen 
vormen, verzoekt hij de deelnemende 
lidstaat of de betrokken lidstaten om de 
voorgenomen maatregelen overeenkomstig 
artikel 108, lid 3, VWEU onverwijld bij de 
Commissie aan te melden.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval zulks noodzakelijk is om de 
afwikkelingsdoelstellingen te realiseren, 
kan de Commissie, op aanbeveling van de 
afwikkelingsraad of op eigen initiatief, 
haar besluit inzake het afwikkelingskader 
evalueren en daarin passende wijzigingen 
aanbrengen.

3. Ingeval zulks noodzakelijk is om de 
afwikkelingsdoelstellingen te realiseren, 
kan de Commissie, op aanbeveling van de 
afwikkelingsraad  haar besluit inzake het 
afwikkelingskader evalueren en daarin 
passende wijzigingen aanbrengen.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe oefenen zij volgens de in de 
nationale wetgeving bepaalde voorwaarden 
de bevoegdheden uit die hun krachtens het 
nationale recht tot omzetting van Richtlijn 
[ ] zijn verleend. De nationale 
afwikkelingsautoriteiten informeren de 
afwikkelingsraad volledig over de 
uitoefening van die bevoegdheden. Alle 
actie die zij ondernemen, is in 
overeenstemming met het in artikel 16, lid 
8, bedoelde besluit.

Behoudens deze verordening oefenen zij 
daartoe volgens de in de nationale 
wetgeving bepaalde voorwaarden de 
bevoegdheden uit die hun krachtens het 
nationale recht tot omzetting van Richtlijn 
[ ] zijn verleend. De nationale 
afwikkelingsautoriteiten informeren de 
afwikkelingsraad volledig over de 
uitoefening van die bevoegdheden. Alle 
actie die zij ondernemen, is in 
overeenstemming met het in artikel 16, lid 
8, bedoelde besluit.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval een nationale 
afwikkelingsautoriteit een in artikel 16 
bedoeld besluit niet heeft toegepast, dan 
wel het besluit op zodanige wijze heeft 
toegepast dat de in deze verordening 
vastgelegde afwikkelingsdoelstellingen 
niet zijn verwezenlijkt, beschikt de 
afwikkelingsraad over de bevoegdheid een 
instelling in afwikkeling te bevelen:

2. Ingeval een nationale 
afwikkelingsautoriteit een in artikel 16 
bedoeld besluit niet heeft toegepast, dan 
wel het besluit op zodanige wijze heeft 
toegepast dat de in deze verordening 
vastgelegde afwikkelingsdoelstellingen 
niet zijn verwezenlijkt, beschikt de 
afwikkelingsraad over de bevoegdheid om 
een instelling in afwikkeling rechtstreeks 
aanwijzingen te geven.

(a) om bepaalde rechten, activa of 
verplichtingen van een instelling in 
afwikkeling aan een andere persoon over 
te dragen;
(b) om de omzetting te eisen van 
schuldinstrumenten die een contractuele 
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voorwaarde bevatten voor omzetting in de 
in artikel 18 beschreven omstandigheden;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de uitvoering van de in de 
artikelen 7, 8, 11, 16 en 17 bedoelde taken 
kan de afwikkelingsraad, hetzij direct 
hetzij via de nationale 
afwikkelingsautoriteiten, van de volgende 
rechts- of natuurlijke personen verlangen 
dat zij alle informatie verstrekken die 
nodig is voor de uitvoering van de hem bij 
deze verordening opgedragen taken:

1. Voor de uitvoering van de in deze 
verordening bedoelde taken kan de 
afwikkelingsraad, hetzij direct hetzij via de 
nationale afwikkelingsautoriteiten, van de 
volgende rechts- of natuurlijke personen 
verlangen dat zij alle informatie 
verstrekken die nodig is voor de uitvoering 
van de hem bij deze verordening 
opgedragen taken:

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering van de in 
de artikelen 7, 8, 11, 16 en 17 bedoelde 
taken en behoudens andere in het 
toepasselijke Unierecht gestelde 
voorwaarden, kan de afwikkelingsraad alle 
nodige onderzoeken voeren naar in 
artikel 32, lid 1, bedoelde personen die 
gevestigd zijn of zich bevinden in een 
deelnemende lidstaat.

1. Met het oog op de uitvoering van de in 
deze verordening bedoelde taken  bedoelde 
taken en behoudens andere in het 
toepasselijke Unierecht gestelde 
voorwaarden, kan de afwikkelingsraad alle 
nodige onderzoeken voeren naar in 
artikel 32, lid 1, bedoelde personen die 
gevestigd zijn of zich bevinden in een 
deelnemende lidstaat.

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering van de in 
de artikelen 7, 8, 11, 16 en 17 bedoelde 
taken en behoudens andere in het 
toepasselijke Unierecht gestelde 
voorwaarden, kan de afwikkelingsraad na 
voorafgaande kennisgeving aan de 
betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteiten alle nodige 
inspecties ter plaatse verrichten in de 
bedrijfsruimten van de in artikel 32, lid 1, 
bedoelde rechtspersonen. Indien dit voor 
het behoorlijk en efficiënt verrichten van 
de inspecties nodig is, kan de 
afwikkelingsraad de inspectie ter plaatse 
verrichten zonder dat vooraf aan die 
rechtspersonen aan te kondigen.

1. Met het oog op de uitvoering van de in 
deze verordening bedoelde taken en 
behoudens andere in het toepasselijke 
Unierecht gestelde voorwaarden, kan de 
afwikkelingsraad na voorafgaande 
kennisgeving aan de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteiten alle nodige 
inspecties ter plaatse verrichten in de 
bedrijfsruimten van de in artikel 32, lid 1, 
bedoelde rechtspersonen. Indien dit voor 
het behoorlijk en efficiënt verrichten van 
de inspecties nodig is, kan de 
afwikkelingsraad de inspectie ter plaatse 
verrichten zonder dat vooraf aan die 
rechtspersonen aan te kondigen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtenaren van de afwikkelingsraad 
en andere personen die door de 
afwikkelingsraad gemachtigd zijn om een 
inspectie ter plaatse te verrichten, kunnen 
de bedrijfsruimten en terreinen van 
rechtspersonen die het voorwerp zijn van 
een door de afwikkelingsraad krachtens 
artikel 32, lid 2, genomen 
onderzoeksbesluit betreden en hebben alle 
in artikel 32, lid 1, vastgestelde 
bevoegdheden.

2. De ambtenaren van de afwikkelingsraad 
en andere personen die door de 
afwikkelingsraad gemachtigd zijn om een 
inspectie ter plaatse te verrichten, kunnen 
de bedrijfsruimten en terreinen van 
rechtspersonen die het voorwerp zijn van 
een door de afwikkelingsraad krachtens 
artikel 33, lid 2, genomen 
onderzoeksbesluit betreden en hebben alle 
in artikel 33, lid 1, vastgestelde 
bevoegdheden.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geldboeten Administratieve sancties

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de afwikkelingsraad tot de 
bevinding komt dat een in artikel 2 
bedoelde entiteit opzettelijk of uit 
onachtzaamheid een van de in lid 2 
vermelde inbreuken heeft gepleegd, 
instrueert de afwikkelingsraad de 
betrokken nationale afwikkelingsautoriteit 
de in artikel 2 bedoelde entiteit 
overeenkomstig Richtlijn [.] een geldboete 
op te leggen.

1. Indien de afwikkelingsraad tot de 
bevinding komt dat een in artikel 2 
bedoelde entiteit opzettelijk of uit 
onachtzaamheid een van de in lid 2 
vermelde inbreuken heeft gepleegd, 
instrueert de afwikkelingsraad de 
betrokken nationale afwikkelingsautoriteit 
de in artikel 2 bedoelde entiteit 
overeenkomstig artikel 100 van Richtlijn 
[.] een administratieve sanctie op te 
leggen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2 bedoelde entiteiten 
kunnen geldboeten worden opgelegd voor 
de volgende inbreuken:

2. De in artikel 2 bedoelde entiteiten 
kunnen administratieve sancties  worden 
opgelegd voor de volgende inbreuken:
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Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer zij zich niet onderwerpen aan 
een algemeen onderzoek overeenkomstig 
artikel 33 of aan inspecties ter plaatse en 
de overeenkomstig artikel 32 gevraagde 
informatie niet verstrekken;

(b) wanneer zij zich niet onderwerpen aan 
een algemeen onderzoek overeenkomstig 
artikel 33 of aan inspecties ter plaatse 
overeenkomstig artikel 34 ;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer zij niet voldoen aan een besluit 
dat de afwikkelingsraad krachtens artikel
24 tot hen heeft gericht.

(d) wanneer zij niet voldoen aan een besluit 
dat de afwikkelingsraad krachtens artikel
26 tot hen heeft gericht.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
maken de overeenkomstig lid 1 opgelegde 
geldboeten openbaar. Ingeval 
openbaarmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou berokkenen, 
maakt de afwikkelingsraad de sancties 

3. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
maken de overeenkomstig lid 1 opgelegde 
administratieve sancties  openbaar. 
Ingeval openbaarmaking de betrokken 
partijen onevenredige schade zou 
berokkenen, maakt de afwikkelingsraad de 
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openbaar zonder de identiteit van de 
partijen bekend te maken.

sancties openbaar zonder de identiteit van 
de partijen bekend te maken.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om samenhangende, doeltreffende en 
doelmatige handhavingspraktijken vast te 
stellen en de gemeenschappelijke, 
eenvormige en samenhangende toepassing 
van deze verordening te garanderen, stelt 
de afwikkelingsraad ten behoeve van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
richtsnoeren inzake de toepassing van 
geldboeten en dwangsommen vast.

4. Om samenhangende, doeltreffende en 
doelmatige handhavingspraktijken vast te 
stellen en de gemeenschappelijke, 
eenvormige en samenhangende toepassing 
van deze verordening te garanderen, stelt 
de afwikkelingsraad ten behoeve van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
richtsnoeren inzake de toepassing van 
administratieve sancties  en 
dwangsommen vast.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een kredietinstelling ertoe te dwingen 
een krachtens artikel 32 vastgesteld besluit 
na te leven;

(a) een entiteit als bedoeld in artikel 2 
ertoe te dwingen een krachtens artikel 32 
vastgesteld besluit na te leven;

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een dwangsom moet doeltreffend en 
evenredig zijn. De opgelegde dwangsom 
geldt per dag totdat de kredietinstelling of 
betrokken persoon de desbetreffende in 
lid 1, onder a) tot en met d), bedoelde 
besluiten naleeft.

2. Een dwangsom moet doeltreffend en 
evenredig zijn. De opgelegde dwangsom 
geldt per dag totdat de entiteit als bedoeld 
in artikel 2  of de betrokken persoon de 
desbetreffende in lid 1, onder a) tot en 
met d), bedoelde besluiten naleeft.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur, de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur en de door de Commissie en de 
ECB aangewezen leden van de 
afwikkelingsraad bedraagt vijf jaar.
Behoudens artikel 53, lid 6, is die 
ambtstermijn niet hernieuwbaar.

2. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur, de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur en de door de Commissie en de 
ECB aangewezen leden van de 
afwikkelingsraad bedraagt vijf jaar.
Behoudens artikel 52, lid 6, is die 
ambtstermijn niet hernieuwbaar.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 47
vermelde taken uitvoert;

(a) een plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 46
vermelde taken uitvoert;

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 51
vermelde taken uitvoert;

(b) een bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 50
vermelde taken uitvoert;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een uitvoerend directeur, die de in 
artikel 53 vermelde taken uitvoert.

(c) een uitvoerend directeur, die de in 
artikel 52 vermelde taken uitvoert.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De afwikkelingsraad antwoordt 
mondeling of schriftelijk op de vragen die 
het Europees Parlement of de Raad hem 
overeenkomstig hun eigen procedures 
voorleggen, en dit in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van deelnemende 
lidstaten die niet de euro als munt hebben.

6. De afwikkelingsraad antwoordt 
mondeling of schriftelijk op de vragen die 
het Europees Parlement of de Raad hem 
overeenkomstig hun eigen procedures 
voorleggen.

Or. en



PR\1004258NL.doc 33/50 PE519.706v01-00

NL

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Desgevraagd voert de uitvoerend 
directeur achter gesloten deuren met de 
voorzitter en de vicevoorzitters van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement vertrouwelijke mondelinge 
besprekingen, als die besprekingen nodig 
zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement 
uit hoofde van het Verdrag. Tussen het 
Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad wordt een overeenkomst 
gesloten over de nadere modaliteiten voor 
de organisatie van dergelijke besprekingen, 
teneinde volledige vertrouwelijkheid te 
garanderen overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die de 
ECB zijn opgelegd als bevoegde autoriteit
uit hoofde van het toepasselijke 
Unierecht.

7. Desgevraagd voert de uitvoerend 
directeur achter gesloten deuren met de 
voorzitter en de ondervoorzitters van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement vertrouwelijke mondelinge 
besprekingen, als die besprekingen nodig 
zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement 
uit hoofde van het Verdrag. Tussen het 
Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad wordt een overeenkomst 
gesloten over de nadere modaliteiten voor 
de organisatie van dergelijke besprekingen, 
teneinde volledige vertrouwelijkheid te 
garanderen overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die bij 
deze verordening en artikel 76 van 
richtlijn [ ] aan de afwikkelingsraad  zijn 
opgelegd in diens hoedanigheid van 
nationale afwikkelingsautoriteit
overeenkomstig artikel 5. 

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij het in artikel 41, lid 2, 
bedoelde verslag indient, doet de 
afwikkelingsraad dat verslag tegelijkertijd 
ook rechtstreeks aan de nationale 
parlementen van de deelnemende 
lidstaten toekomen.
De nationale parlementen kunnen hun 
gemotiveerde opmerkingen over dat 
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verslag tot de afwikkelingsraad richten.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 40, lid 2, bedoelde leden 
van de afwikkelingsraad handelen 
onafhankelijk en objectief in het belang 
van de Unie als geheel, en vragen noch 
aanvaarden instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van andere publieke of 
particuliere organen.

2. De in artikel 39, lid 2, bedoelde leden 
van de afwikkelingsraad handelen 
onafhankelijk en objectief in het belang 
van de Unie als geheel, en vragen noch 
aanvaarden instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van andere publieke of 
particuliere organen.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) overeenkomstig artikel 49, lid 1,
uiterlijk op 30 november van elk jaar het 
jaarlijkse werkprogramma van de 
afwikkelingsraad voor het komende jaar 
vaststellen, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de uitvoerend 
directeur, en dit ter informatie doorsturen 
naar het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese Centrale Bank;

(a) uiterlijk op 30 november van elk jaar 
het jaarlijkse werkprogramma van de 
afwikkelingsraad voor het komende jaar 
vaststellen, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de uitvoerend 
directeur, en dit ter informatie doorsturen 
naar het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese Centrale Bank;

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) overeenkomstig artikel 59, lid 2, de 
jaarlijkse begroting van de 
afwikkelingsraad vaststellen;

(b) overeenkomstig artikel 58, lid 2, de 
jaarlijkse begroting van de 
afwikkelingsraad vaststellen;

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het in artikel 42 bedoelde jaarlijkse 
verslag van de afwikkelingsraad aannemen.
Dit verslag bevat gedetailleerde 
toelichtingen bij de uitvoering van de 
begroting;

(d) het in artikel 41 bedoelde jaarlijkse 
verslag van de afwikkelingsraad aannemen.
Dit verslag bevat gedetailleerde 
toelichtingen bij de uitvoering van de 
begroting;

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De afwikkelingsraad neemt in zijn 
plenaire vergadering besluiten bij gewone 
meerderheid van zijn leden. De in artikel
47, lid 1, onder c), bedoelde besluiten 
worden echter genomen bij 
tweederdemeerderheid van zijn leden.

1. De afwikkelingsraad neemt in zijn 
plenaire vergadering besluiten bij gewone 
meerderheid van zijn leden. De in artikel
46, lid 1, onder c), bedoelde besluiten 
worden echter genomen bij 
tweederdemeerderheid van zijn leden.

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 40, lid 1, onder a) tot en 
met d), bedoelde leden van de 
afwikkelingsraad nemen overeenkomstig 
de leden 2 en 3 deel aan de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad.

1. De in artikel 39, lid 1, onder a) tot en 
met d), bedoelde leden van de 
afwikkelingsraad nemen deel aan de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beraadslaging over een in artikel 2 
bedoelde entiteit of een groep entiteiten die 
slechts in één deelnemende lidstaat is 
gevestigd, neemt het door die lidstaat 
aangewezen lid ook deel aan de 
beraadslagingen en het 
besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 52, leden 1 en 3.

2. Bij de beraadslaging over een in artikel 2 
bedoelde entiteit of een groep entiteiten die 
slechts in één deelnemende lidstaat is 
gevestigd, neemt het door die lidstaat 
aangewezen lid ook deel aan de 
beraadslagingen en het 
besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 51, leden 1 en 3.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de beraadslaging over een
grensoverschrijdende groep nemen het lid 

3. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep nemen het lid 
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dat is aangewezen door de lidstaat waarin 
de afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 
is gevestigd, alsook de leden die zijn 
aangewezen door de lidstaten waarin een 
dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd, deel aan de beraadslagingen en 
het besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 52, leden 2 en 3.

dat is aangewezen door de lidstaat waarin 
de afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 
is gevestigd, alsook de leden die zijn 
aangewezen door de lidstaten waarin een 
dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd, eveneens deel aan de 
beraadslagingen en het 
besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 51, leden 2 en 3.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in artikel 39, lid 1, onder a) tot 
en met d), bedoelde leden van de 
afwikkelingsraad zien erop toe dat de 
afwikkelingsbesluiten en -maatregelen, 
met name waar het gaat om gebruik van 
het Fonds, in de verschillende 
samenstellingen van de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad coherent zijn, ter zake 
en proportioneel.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep neemt de 
afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergaderingen zijn besluiten bij 

2. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep neemt de 
afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergaderingen zijn besluiten bij 
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gewone meerderheid van de deelnemende 
leden. De in artikel 40, lid 2, bedoelde 
leden van de afwikkelingsraad en het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waar de 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau is 
gevestigd, hebben ieder één stem. De 
andere deelnemende leden hebben ieder 
een stemrecht dat gelijk is aan een deel van 
één stem en het aantal nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de lidstaten 
waar een dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd. Bij staking van de stemmen is 
de stem van de uitvoerend directeur 
doorslaggevend.

gewone meerderheid van de deelnemende 
leden. De in artikel 39, lid 2, bedoelde 
leden van de afwikkelingsraad en het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waar de 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau is 
gevestigd, hebben ieder één stem. De 
andere deelnemende leden hebben ieder 
een stemrecht dat gelijk is aan een deel van 
één stem en het aantal nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de lidstaten 
waar een dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd. Bij staking van de stemmen is 
de stem van de uitvoerend directeur 
doorslaggevend.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een door een lidstaat aangewezen lid 
kan, totdat het in artikel 65 bedoelde 
streefbedrag van de financiering is 
bereikt, éénmaal een verdere 
beraadslaging van de afwikkelingsraad 
eisen wanneer een besluit dat in 
bespreking is, van invloed is op de 
begrotingsverantwoordelijkheden van die 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het uitvoeren van de begroting van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig artikel
59, lid 3;

(d) het uitvoeren van de begroting van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig artikel
58, lid 3;

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Geen wijziging in NL-versie)

(g) het jaarlijks opstellen van een 
ontwerpverslag met een deel over de 
afwikkelingsactiviteiten van de 
afwikkelingsraad en een deel over 
financiële en administratieve 
aangelegenheden.

(g) het jaarlijks opstellen van een 
ontwerpverslag met een deel over de 
afwikkelingsactiviteiten van de 
afwikkelingsraad en een deel over 
financiële en administratieve 
aangelegenheden.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
worden gekozen op basis van een open 
selectieprocedure, waarbij het beginsel 
van genderevenwicht in acht wordt 
genomen en waarvan het Europees 
Parlement en de Raad naar behoren op de 
hoogte worden gehouden.

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad 
in zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na het Europees 
Parlement te hebben gehoord.

5. De Commissie legt de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement 
een lijst voor van kandidaten voor de 
functie van de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur.

De Commissie legt een voordracht voor de 
benoeming van de uitvoerend directeur en 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
ter goedkeuring voor aan het Europees 
Parlement. Na goedkeuring van de 
voordracht  benoemt de Raad bij 
uitvoeringsbesluit de uitvoerend directeur 
en de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur. 

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van artikel 40, lid 2, 
bedraagt de ambtstermijn van de eerste 
uitvoerend directeur die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt benoemd, drie jaar; die termijn kan 
éénmaal worden verlengd met vijf jaar. De 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 

6. In afwijking van artikel 39, lid 2, 
bedraagt de ambtstermijn van de eerste 
uitvoerend directeur die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt benoemd, drie jaar; die termijn kan 
éénmaal worden verlengd met vijf jaar. De 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
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blijven in functie totdat hun opvolgers zijn 
benoemd.

blijven in functie totdat hun opvolgers zijn 
benoemd.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien de uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie en na het Europees 
Parlement te hebben gehoord, de 
uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur uit 
zijn ambt ontzetten.

8. Indien de uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie dat door het Europees 
Parlement is goedgekeurd, de uitvoerend 
directeur of de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur bij uitvoeringsbesluit 
uit zijn ambt ontzetten.

Te dien einde kan het Europees 
Parlement of de Raad de Commissie 
ervan in kennis stellen dat zij de 
voorwaarden voor ontzetting van de 
uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur uit 
zijn ambt vervuld achten, waarop de 
Commissie dient te reageren.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) leningen in het kader van de 
leningfaciliteit bedoeld in artikel 64, lid 2 



PE519.706v01-00 42/50 PR\1004258NL.doc

NL

bis;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 1 maart van het volgende 
begrotingsjaar stuurt de rekenplichtige van 
de afwikkelingsraad de voorlopige 
rekeningen naar de Rekenkamer.

2. Uiterlijk op 1 maart van het volgende 
begrotingsjaar stuurt de rekenplichtige van 
de afwikkelingsraad de voorlopige 
rekeningen naar de afwikkelingsraad.

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Geen wijziging in NL-versie)

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar stuurt 
de afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering de voorlopige 
rekeningen van de afwikkelingsraad van 
het voorgaande begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar stuurt 
de afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering de voorlopige 
rekeningen van de afwikkelingsraad van 
het voorgaande begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement (Geen wijziging in NL-versie)

5. De uitvoerend directeur stuurt de 
definitieve rekeningen uiterlijk op 1 juli na 
afloop van elk begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

5. De uitvoerend directeur stuurt de 
definitieve rekeningen uiterlijk op 1 juli na 
afloop van elk begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoerend directeur stuurt de 
Rekenkamer uiterlijk op 30 september een 
antwoord op haar opmerkingen.

6. De uitvoerend directeur stuurt de 
Rekenkamer uiterlijk op 1 juli een 
antwoord op haar opmerkingen.

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De afwikkelingsraad bepaalt
overeenkomstig de in lid 5 bedoelde 
gedelegeerde handelingen de bijdragen die 
door elke in lid 2 bedoelde entiteit 
verschuldigd zijn, in een tot de betrokken 
entiteit gericht besluit. De 
afwikkelingsraad past procedure-, 
rapportage- en andere regels toe om ervoor 
te zorgen dat de bijdragen volledig en tijdig 
worden betaald.

3. Op voorstel van de bevoegde autoriteit 
bepaalt de afwikkelingsraad  
overeenkomstig de in lid 5 bedoelde 
gedelegeerde handelingen de bijdragen die 
door elke in lid 2 bedoelde entiteit 
verschuldigd zijn, in een tot de betrokken 
entiteit gericht besluit. De 
afwikkelingsraad past procedure-, 
rapportage- en andere regels toe om ervoor 
te zorgen dat de bijdragen volledig en tijdig 
worden betaald.

Or. en
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Fonds mag pas worden gebruikt 
wanneer er een leningfaciliteit is 
ingericht, bij voorkeur vanuit een 
gemeenschappelijk overheidsinstrument, 
om de onmiddellijke beschikbaarheid van 
afdoende financiële middelen voor de in 
deze verordening geregelde doelen te 
verzekeren. Leningen uit die 
leningfaciliteit worden binnen een 
overeengekomen termijn door het Fonds 
terugbetaald.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De afwikkelingsraad gebruikt het 
Fonds ter ondersteuning van een van de 
maatregelen bedoeld in lid 1 onder a) - g) 
zodra ook de deposito’s in het 
afwikkelingsproces zouden moeten 
worden ingebracht,  ongeacht het aandeel 
dat de aandeelhouders en crediteuren in 
de verliesabsorptie en herkapitalisatie 
hebben moeten inbrengen.

Or. en
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De afwikkelingsraad vergoedt een 
nationale afwikkelingsautoriteit voor de 
schadevergoeding tot betaling waarvan zij 
door een nationaal gerecht is veroordeeld 
of die zij, in overleg met de 
afwikkelingsraad, op grond van een 
minnelijke schikking moet betalen, en die 
het gevolg is van een handeling of verzuim 
van die nationale afwikkelingsautoriteit in 
de loop van een afwikkeling op grond van 
deze verordening, tenzij die handeling of 
dat verzuim een schending vormde van het 
Unierecht, deze verordening, een besluit 
van de Commissie of een besluit van de 
afwikkelingsraad, of een kennelijke en 
ernstige beoordelingsfout vormde.

4. De afwikkelingsraad vergoedt een 
nationale afwikkelingsautoriteit voor de 
schadevergoeding tot betaling waarvan zij 
door een nationaal gerecht is veroordeeld 
of die zij, in overleg met de 
afwikkelingsraad, op grond van een 
minnelijke schikking moet betalen, en die
het gevolg is van een handeling of verzuim 
van die nationale afwikkelingsautoriteit in 
de loop van een afwikkeling op grond van 
deze verordening, tenzij die handeling of 
dat verzuim een schending vormde van het 
Unierecht, deze verordening, een besluit 
van de Commissie of een besluit van de 
afwikkelingsraad, hetzij opzettelijk, hetzij 
door een kennelijke en ernstige 
beoordelingsfout.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 62, lid 5, 
artikel 65, lid 5, artikel 66, lid 3, artikel 67, 
lid 3, en artikel 70, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de datum van kennisgeving 
van die handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of als zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van deze termijn heeft 

5. Een krachtens artikel 62, lid 5, 
artikel 65, lid 5, artikel 66, lid 3, artikel 67, 
lid 3, en artikel 70, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van drie
maanden na de datum van kennisgeving 
van die handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of als zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van deze termijn heeft 
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meegedeeld geen bezwaar te zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

meegedeeld geen bezwaar te zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met drie
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kan de uitvoerend directeur ad interim, 
in afwijking van artikel 47, lid 1, onder i), 
en totdat een in artikel 47, lid 2, bedoeld 
besluit is vastgesteld, de bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegd gezag 
uitoefenen;

(b) kan de uitvoerend directeur ad interim, 
in afwijking van artikel 46, lid 1, onder i), 
en totdat een in artikel 46, lid 2, bedoeld 
besluit is vastgesteld, de bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegd gezag 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 7 tot en met 23 en de 
artikelen 25 tot en met 38 zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2015.

De artikelen 7 tot en met 23 en de 
artikelen 25 tot en met 37 zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2015.

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 is van toepassing vanaf 1
januari 2018.

Artikel 24 is van toepassing vanaf 1 juli 
2016.

Or. en
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TOELICHTING

 Dit wetgevingsvoorstel van de Commissie voor de invoering van een 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) voor alle kredietinstellingen die 
zijn gebaseerd in de Eurozone en in andere lidstaten die aan het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme (GTM) deelnemen, inclusief een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds, te financieren door alle financiële instellingen die onder het 
mechanisme vallen, op ex-ante en risicogebaseerde grondslag, is een essentieel 
element voor de totstandbrenging van een werkelijke Bankenunie. Het is een 
ambitieus en evenwichtig voorstel, essentieel om een gedegen kader in te richten 
waarmee toekomstige bankcrises in de Eurozone (en deelnemende lidstaten) het hoofd 
kan worden geboden, met als drie belangrijkste oogmerken: kosten voor de 
belastingbetaler vermijden, deposito’s beschermen en de externe schade door een 
wanordelijk faillissement, met name voor de reële economie, beperken. 

 Het onderhavig voorstel is, vooral nu het GTM eenmaal is aangenomen, een 
onmisbare bouwsteen voor de constructie van de Bankenunie geworden. Het zou 
immers volstrekt onaanvaardbaar zijn als - bij al het strenge toezicht op Europees 
niveau door de Europese Centrale Bank – de instelling die zich in een kritieke situatie 
bevindt uiteindelijk toch aan een nationale afwikkelingsautoriteit moest worden 
overgelaten, die alleen met puur nationale afwikkelingsfinanciering kan ingrijpen.

 Een succesvolle tenuitvoerlegging van dit voorstel is van uiterst groot belang om de 
banden te kunnen verbreken tussen banken en overheden die tijdens de crisis zo fataal 
gebleken zijn, vooral voor de Eurozone. Van een volledige bankenunie kan echter pas 
sprake zijn wanneer een gemeenschappelijke depositogarantie op GTM-niveau tot 
stand is gekomen. Dan pas zullen economische actoren beslissen op basis van de 
relatieve gezondheid van de respectieve financiële instellingen, en niet op basis van 
het subjectief ingeschatte staatsschuldrisico van de lidstaten waar die instellingen zijn 
gevestigd. 

 Bij gebreke van een gemeenschappelijke Europese regeling voor bescherming van 
depositanten stelt de rapporteur voor dat werkelijke inbreng van deposito’s in het 
GAM zoveel mogelijk moet worden vermeden, naar het voorbeeld van succesvolle 
systemen als de FDIC in de VS; dat zou betekenen dat het afwikkelingsfonds 
onmiddellijk moet worden aangesproken, samen met de nodige andere 
afwikkelingsinstrumenten, zodra er deposito’s aan de beurt komen om in een 
afwikkelingsproces te worden ingebracht. In zulke speciale gevallen zou aanspreken 
van het afwikkelingsfonds toelaatbaar zijn, ongeacht het aandeel dat de 
aandeelhouders en crediteuren in de verliesabsorptie en herkapitalisatie hebben 
moeten inbrengen. De bedoeling van deze ingreep is de deposito’s permanent 
toegankelijk te houden, vanuit het besef dat vertrouwen in de veiligheid van deposito’s 
waarschijnlijk het belangrijkste element is voor herstel van het zwaar beschadigde 
vertrouwen in het bankenstelsel van de Eurozone.



PR\1004258NL.doc 49/50 PE519.706v01-00

NL

 De geloofwaardigheid van het GAM hangt vooral af van de mate waarin het 
afwikkelingsfonds, vanaf het moment waarop het wordt ingesteld, naar buiten toe het 
vermogen uitstraalt om de ambitieuze taken aan te kunnen waarin de verordening 
voorziet. De tien jaar die voor de opbouw van het Fonds worden uitgetrokken zijn een 
lange periode; een deugdelijk gemeenschappelijk achtervangmechanisme, in de vorm 
van bijvoorbeeld een leningfaciliteit, bij voorkeur via een gemeenschappelijk 
overheidsinstrument, is in dat geval een eerste voorwaarde voor het functioneren van 
het Fonds. Ook is het absoluut essentieel dat het Fonds, dat door de bedrijfstak wordt 
gefinancierd, de terugbetaling van leningen op zich neemt, waardoor de totale 
begrotingsneutraliteit van het systeem gewaarborgd blijft.

 De geloofwaardigheid hangt ook af van een duidelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de verschillende entiteiten die bij het GAM zijn 
betrokken, waardoor onzekerheid, verschil in criteria en eventuele belangenconflicten 
moeten worden vermeden. In die geest is de rapporteur er duidelijk voor geporteerd 
dat een afwikkelingsmaatregel wordt voorafgegaan door een mededeling in die zin 
door de bevoegde toezichthouder, in dit geval de ECB. En ofschoon het de Commissie 
is die formeel over het afwikkelingsproces beslist, dient haar besluit altijd conform te 
zijn met de aanbeveling van de afwikkelingsraad. 

 De geloofwaardigheid van GAM vereist dat bijzondere aandacht uitgaat naar de 
samenhang en juiste verhoudingen tussen de besluiten die in de verschillende 
bestuursraden van de afwikkelingsraad worden genomen.De daarbij tegenwoordige 
Europese instellingen moeten niet alleen waarborgen dat het landenspecifieke effect 
van afwikkelingsmaatregelen voldoende wordt meegewogen, maar ook dat die 
medeweging de algehele samenhang en de redelijk- en billijkheid van het GAM niet in 
gevaar brengt.

 Het GAM ziet op ingewikkelde kwesties die rechtstreeks raken aan het algemeen 
belang. Het is absoluut essentieel dat de democratische legitimatie en 
verantwoordingsplicht  jegens het Europees Parlement gewaarborgd blijven, waar het 
gaat om besluiten rond benoeming en ontslag van de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad.
De benoeming van de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad moet geschieden in alle 
transparantie en met duidelijke betrokkenheid van het Europees Parlement . In de open 
selectieprocedure moet een aantal kernprincipes worden gerespecteerd, waaronder 
competentie, onafhankelijkheid en genderevenwicht.


 De nauwe verwevenheid tussen de verschillende elementen van de bankenunie vergen 

een bijzondere aandacht voor het specifieke tijdschema voor de inwerkingtreding van 
de verschillende instrumenten die er deel van uitmaken. In deze verordening is de 
inwerkingtreding van het GAM per 1 januari 2015 een goede reden om andere 
essentiële onderdelen van het afwikkelingssysteem, met name de invoering van de 
inbreng door de particuliere sector, op een vroeger tijdstip te laten ingaan.
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 Het behoud van de interne markt vergt bovendien volledige coherentie tussen de 
afwikkelingsprocedures bij instellingen uit lidstaten die aan de bankenunie deelnemen 
en bij instellingen uit lidstaten die buiten de bankenunie blijven; de uniforme 
regelgeving ("single rule book") vereist dus dat de  herstel- en afwikkelingsrichtlijn en 
de in onderhavige verordening geregelde procedures onderling volledig compatibel 
zijn. Aangezien de onderhandelingen over de herstel- en afwikkelingsrichtlijn tussen 
de Raad en het Europees Parlement nog gaande zijn, besluit de rapporteur met het oog 
op een methodische werkwijze nog geen amendementen voor te stellen op de artikelen 
in deze verordening die met de herstel- en afwikkelingsrichtlijn samenhangen, maar de 
verdere onderhandelingen over die herstel- en afwikkelingsrichtlijn af te wachten.


