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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och 
vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och 
gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/2012
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0520),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0223/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det finns skillnader i nationella 
rekonstruktionsförfaranden och 
administrativa rutiner och det saknas ett 
enhetligt beslutsfattande på EU-nivå för 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
banker. Detta bidrar till bristen på 

(2) Det finns skillnader i nationella 
rekonstruktionsförfaranden och 
administrativa rutiner och det saknas ett 
enhetligt beslutsfattande på EU-nivå för 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
banker. Detta bidrar till bristen på 
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förtroende och instabiliteten på marknaden, 
eftersom de inte erbjuder säkerhet och 
förutsägbarhet när en bank hamnar på 
obestånd. Rekonstruktionsbeslut som fattas 
på nationell nivå kan leda till snedvridning 
och på sikt undergräva den inre 
marknaden.

förtroende och instabiliteten på marknaden, 
eftersom de inte erbjuder säkerhet och 
förutsägbarhet när en bank hamnar på 
obestånd. Rekonstruktionsbeslut som fattas 
på nationell nivå och enligt 
icke-harmoniserade ramar kan leda till 
snedvridning och på sikt undergräva den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kopplingen mellan statsfinanserna 
och banksektorn, vilket har haft en sådan 
förödande effekt på ekonomin i hela 
unionen under krisen, bör elimineras för 
att minska den nuvarande 
fragmenteringen av finansmarknaderna. 
Även om bankunionen inte kommer att 
kunna genomföras förrän ett gemensamt 
europeiskt insättningsgarantisystem är på 
plats, utgör redan inrättandet av en 
gemensam rekonstruktionsmekanism ett 
viktigt steg i den riktningen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den inre marknaden kommer att förbli 
splittrad, så länge regler, förfaranden och 
metoder för rekonstruktionskostnadernas 
fördelning förblir nationella liksom de 

(5) Den inre marknaden kommer att förbli 
splittrad, så länge regler, förfaranden och 
metoder för rekonstruktionskostnadernas 
fördelning förblir nationella liksom de 
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uppbådade och använda medlen för att 
finansiera rekonstruktionen. Dessutom har 
de nationella tillsynsorganen starka 
incitament att minimera bankkrisers 
potentiella effekter på deras nationella 
ekonomier. De vidtar då ensidiga åtgärder 
för att kontrollera banktransaktioner, 
exempelvis begränsningar av koncernintern 
överföring och utlåning – eller införande 
av högre likviditets- och kapitalkrav på 
dotterbolag inom deras jurisdiktioner som 
tillhör moderbolag på eventuellt obestånd.
Detta begränsar bankernas 
gränsöverskridande verksamhet och 
hindrar därmed utövandet av de 
grundläggande friheterna och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden.

uppbådade och använda medlen för att 
finansiera rekonstruktionen. Dessutom har 
de nationella tillsynsorganen starka 
incitament att minimera bankkrisers 
potentiella effekter på deras nationella 
ekonomier. De vidtar då ensidiga åtgärder 
för att kontrollera banktransaktioner, 
exempelvis begränsningar av koncernintern 
överföring och utlåning – eller införande 
av högre likviditets- och kapitalkrav på 
dotterbolag inom deras jurisdiktioner som 
tillhör moderbolag på eventuellt obestånd.
Nationella tvister och tvister mellan hem-
och värdmedlemsstater minskar kraftigt 
rekonstruktionsprocessernas effektivitet. 
Detta begränsar bankernas 
gränsöverskridande verksamhet och 
hindrar därmed utövandet av de 
grundläggande friheterna och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv
[] har i viss mån harmoniserat de 
nationella bankernas rekonstruktionsregler 
och har föreskrivit om samarbete mellan 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
hanteringen av multinationella bankers 
konkurser. Harmoniseringen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv [] 
är dock inte fullständig och 
beslutsprocessen inte centraliserad. I 
direktiv [] föreskrivs i huvudsak 
gemensamma rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter för 
medlemsstaternas nationella myndigheter. 
De ges dock viss frihet att tillämpa 
verktygen och använda nationella 

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv []1 utgör ett viktigt framsteg i 
arbetet med att harmonisera de nationella 
bankernas rekonstruktionsregler och har 
föreskrivit om samarbete mellan 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
hanteringen av multinationella bankers 
konkurser. Harmoniseringen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv [] 
är dock inte total och beslutsprocessen inte 
centraliserad. I direktiv [] föreskrivs i 
huvudsak gemensamma 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter för 
medlemsstaternas nationella myndigheter. 
De ges dock en viss nivå av frihet att 
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finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion. I direktiv [] förhindras inte 
att medlemsstaterna vidtar separata och 
potentiellt motstridiga beslut om 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
koncerner, vilket kan påverka de totala 
rekonstruktionskostnaderna. Eftersom det 
dessutom föreskriver om nationella 
finansieringsarrangemang, minskar det inte 
tillräckligt bankernas beroende av stöd via 
nationella budgetar och hindrar inte 
medlemsstaters skiljaktiga sätt att använda 
finansieringsarrangemangen.

tillämpa verktygen och använda nationella 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion. I direktiv [] förhindras inte
helt att medlemsstaterna vidtar separata 
och potentiellt motstridiga beslut om 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
koncerner, vilket kan påverka de totala 
rekonstruktionskostnaderna, trots de 
medlingsbefogenheter som tilldelas den 
europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska bankmyndigheten). Eftersom 
det dessutom föreskriver om nationella 
finansieringsarrangemang, minskar det inte 
tillräckligt bankernas beroende av stöd via 
nationella budgetar och hindrar inte helt
medlemsstaters skiljaktiga sätt att använda 
finansieringsarrangemangen. Därför krävs 
det en gradvis utveckling mot ett 
EU-system för insolvens.
____________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
om inrättande av en ram för 
återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG 
och 82/891/EG och direktiven 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EG 
samt förordning (EU) nr 1093/2010. EUT 
C, s. ….

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
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fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater.

fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av gemensamma
bankrekonstruktionsregler på den inre 
marknaden. Om finansieringen av 
rekonstruktionen skulle förbli nationell, 
skulle kopplingen mellan statsfinanserna 
och banksektorn inte brytas och 
investerarna skulle fortsätta att fastställa 
lånevillkor utifrån bankernas 
etableringsort, snarare än deras 
kreditvärdighet. Den nuvarande allvarliga 
fragmenteringen av finansmarknaden 
skulle också finnas kvar. Fonden bör bidra 
till en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater. För att ytterligare bryta
den kopplingen bör det vara förbjudet att 
låta den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen inverka 
direkt på medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
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ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan lämna 
en rekommendation till kommissionen.
Eftersom det måste göras en avvägning 
mellan de olika intressen som står på spel, 
bör kommissionen besluta om ett institut 
ska rekonstrueras och bör också besluta om 
en klar och detaljerad rekonstruktionsram, 
med fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden ska 
vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning och 
ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan lämna 
en rekommendation till kommissionen.
Eftersom det måste göras en avvägning 
mellan de olika intressen som står på spel, 
bör kommissionen besluta om ett institut 
ska rekonstrueras och bör också besluta om 
en klar och detaljerad rekonstruktionsram, i 
enlighet med förslaget i nämndens 
rekommendation, med fastställande av 
vilka rekonstruktionsåtgärder som 
nämnden ska vidta. Inom denna ram bör 
nämnden besluta om en 
rekonstruktionsordning och ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
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nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller 
koncern med etablering i bara en 
deltagande medlemsstat, bör den också 
kalla och i beslutsprocessen involvera den 
berörda medlemsstatens utsedda 
företrädare för dess nationella 
rekonstruktionsmyndighet. När nämndens 
styrelse behandlar en gränsöverskridande 
koncern, bör alla berörda hem- och 
värdmedlemsstaters utsedda företrädare för 
deras nationella rekonstruktionsmyndighet 
också kallas och delta i beslutsprocessen.
Emellertid bör hem- och 
värdmedlemsstaters myndigheter ha ett 
balanserat inflytande på beslutet, varför 
värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Observatörer, inklusive en företrädaren 
för ESM och Eurogruppen, får även 
inbjudas att delta i nämndstyrelsens 
sammanträden.

nämndens uppdrag bör den verkställande
och vice verkställande direktören utses på 
grundval av meriter, kompetens, kunskap 
om bank- och finansfrågor samt 
erfarenhet inom finansiell tillsyn och 
reglering. Den verkställande direktören 
och vice verkställande direktören bör 
utses i ett öppet urvalsförfarande, om 
vilket Europaparlamentet och rådets bör 
hållas informerade i vederbörlig ordning. 
Urvalsförfarandet bör respektera 
principen om balans mellan könen. 
Kommissionen bör förse 
Europaparlamentets behöriga utskott med 
slutlistan över kandidater till 
befattningarna verkställande direktör och 
vice verkställande direktör. 
Kommissionen bör lägga fram ett förslag 
till utseende av verkställande direktör och 
vice verkställande direktör inför 
Europaparlamentet för godkännande. 
Sedan Europaparlamentet godkänt det 
förslaget bör rådet anta ett 
genomförandebeslut om utseende av 
verkställande direktör och vice 
verkställande direktör. När nämndens 
styrelse behandlar en gränsöverskridande 
koncern, bör alla berörda hem- och 
värdmedlemsstaters utsedda företrädare för 
deras nationella rekonstruktionsmyndighet 
också kallas och delta i beslutsprocessen.
Emellertid bör hem- och 
värdmedlemsstaters myndigheter ha ett 
balanserat inflytande på beslutet, varför 
värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Eftersom deltagarna i nämndens 
beslutsprocess under styrelsemötena 
kommer att ändras beroende på den 
medlemsstat eller de medlemsstater där de 
relevanta instituten är verksamma, bör 
nämndens permanenta ledamöter, 
verkställande direktören, vice 
verkställande direktören, företrädaren för 
kommissionen och företrädaren för ECB, 
se till att nämndens styrelsebeslut i dess 
olika formationer är konsekventa, 
passande och proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Det bör också vara möjligt att bjuda 
in observatörer, inklusive en företrädare 
för Europeiska stabilitetsmekanismen och
för eurogruppen, till nämndens möten.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 
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ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, värna om det 
finansiella systemets stabilitet, skydda 
insättarna och begränsa överdrivet 
risktagande genom att minimera att institut 
på obestånd förlitar sig på offentligt 
finansiellt stöd.

ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, inklusive ständig 
tillgång till insatta medel, värna om det 
finansiella systemets stabilitet och 
begränsa överdrivet risktagande genom att 
minimera att institut på obestånd förlitar 
sig på offentligt finansiellt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) En harmonisering av de olika 
medlemsstaternas insolvenslagar skulle 
utgöra ett viktigt steg i uppbyggnaden av 
en äkta inre marknad, men detta har 
ännu inte uppnåtts. Tack vare den 
harmonisering som införts genom 
direktiv [ ] kommer emellertid 
rangordningen av borgenärernas 
fordringar i samband med insolvens, 
vilket inbegriper prioritering av insättare, 
att vara densamma för enheter etablerade 
i medlemsstaterna som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen och 
enheter etablerade i andra medlemsstater. 
Genom den harmoniseringen elimineras 
en viktig källa till regleringsarbitrage.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Kommissionen bör på 
rekommendation av nämnden
tillhandahålla en ram för 
rekonstruktionsinsatsen som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I alla de deltagande medlemsstaterna 
bör det garanteras att 
rekonstruktionsinsatsen är effektiv och 
enhetlig. Nämnden bör därför ges 
befogenhet att i undantagsfall – och om en 
nationell rekonstruktionsmyndighet inte 
eller bristfälligt tillämpat nämndens beslut
– att till en annan person överföra ett 
rekonstruktionsinstituts särskilda 
rättigheter, tillgångar eller skulder, eller 
att kräva konvertering av skuldinstrument 
som innehåller ett avtalsvillkor om 
konvertering i vissa situationer. Det bör 
uteslutas att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna kan 
begränsa eller påverka nämndens 

(48) I alla de deltagande medlemsstaterna 
bör det garanteras att 
rekonstruktionsinsatsen är effektiv och 
enhetlig. Nämnden bör därför ges 
befogenhet att direkt utfärda order till ett 
rekonstruktionsinstitut om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte eller 
bristfälligt tillämpat nämndens beslut.
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befogenhetsutövning och funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) För att se till att nämnden har tillgång 
till all relevant information, bör de 
anställda inte kunna åberopa regler om 
tystnadsplikt för att hindra utlämnande av 
upplysningar till nämnden.

(53) För att se till att nämnden har tillgång 
till all relevant information, bör de
relevanta enheterna och deras anställda 
inte kunna åberopa regler om tystnadsplikt 
för att hindra utlämnande av upplysningar 
till nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att säkra att beslut som antagits 
inom ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen iakttas, bör 
proportionella och avskräckande sanktioner 
införas för överträdelser. Nämnden bör ha 
rätt att ålägga nationella 
rekonstruktionsmyndigheter att förelägga
företag böter eller viten, om de inte 
uppfyller sina förpliktelser enligt dess 
beslut. För att garantera enhetlig, effektiv 
och ändamålsenlig verkställighetspraxis 
bör nämnden ha rätt att utfärda riktlinjer till 
nationella rekonstruktionsmyndigheter om 
tillämpningen av böter och viten.

(54) För att säkra att beslut som antagits 
inom ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen iakttas, bör 
proportionella och avskräckande sanktioner 
införas för överträdelser. Nämnden bör ha 
rätt att ålägga nationella 
rekonstruktionsmyndigheter att förelägga
enheter administrativa påföljder eller 
viten, om de inte uppfyller sina 
förpliktelser enligt dess beslut. För att 
garantera enhetlig, effektiv och 
ändamålsenlig verkställighetspraxis bör 
nämnden ha rätt att utfärda riktlinjer till 
nationella rekonstruktionsmyndigheter om 
tillämpningen av administrativa påföljder
och viten.
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Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet överträder den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens regler 
genom att inte utöva sina befogenheter 
enligt nationell lagstiftning för att 
genomföra en instruktion från nämnden, 
bör den berörda medlemsstaten vara 
skyldig att ersätta alla skador som 
tillfogats personer. Bland annat kan detta 
avse enheten eller koncernen som 
rekonstrueras eller dennas borgenärer i 
någon medlemsstat, i enlighet med denna 
rättspraxis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Det är emellertid motiverat att 
utnyttja fonden innan samtliga långivare 
har utnyttjats om insättningar skulle börja 
skrivas ned under 
rekonstruktionsprocessen. Medborgarnas 
förtroende för att deras besparingar har 
placerats säkert i absolut riskfria 
insättningar som har en motsvarande låg 
avkastning är en av hörnstenarna i det 
allmänna förtroendet för banksystemet. 
Att garantera ständig tillgång till insatta 
medel är utan tvekan en av bankernas 
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viktigaste funktioner. Bristen på 
förtroende för de insatta medlens säkerhet 
kan dessutom skapa en 
uttagsanstormning, en företeelse som kan 
få förödande effekter för den finansiella 
stabiliteten. Att skydda insatta medel i 
samband med rekonstruktionsprocessen 
bidrar därför till att rekonstruktionsmålen 
uppnås, vilket följaktligen förtjänar 
särskilda insatser, oberoende av storleken 
på aktieägares och långivares bidrag till 
förlustabsorbering och rekapitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) För att säkra att adekvata 
finansiella resurser finns omedelbart 
tillgängliga för de syften som anges i 
denna förordning bör fonden bli operativ 
först när en lånefacilitet har inrättats, 
helst via ett offentligt 
gemenskapsinstrument. Att finansiering 
alltid är tillgänglig är av avgörande 
betydelse för hela systemets trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) För att säkerställa en rättvis beräkning 
av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 

(63) För att säkerställa en rättvis beräkning 
av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 
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fondbidragen återspegla kreditinstituts 
risknivå.

fondbidragen, som ska fastställas av 
nämnden på förslag från den behöriga 
myndigheten, återspegla kreditinstituts 
risknivå.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning 
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Om enligt denna förordning 
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och av
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant
rekonstruktionsmyndighet på 
koncernnivå vid gränsöverskridande 
rekonstruktion på koncernnivå.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Kommissionen och nämnden ska 
vederbörligen beakta samtliga följande 
faktorer vid beslutsfattande eller 
vidtagande av åtgärder som kan påverka 
mer än en deltagande medlemsstat, särskilt 
vid beslutsfattande om koncerner med 
etablering i två eller flera medlemsstater:
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Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

3. Kommissionen och nämnden ska väga 
de faktorer som avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inga beslut eller åtgärder från 
nämnden eller kommissionen får ålägga 
medlemsstaterna att ge extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd eller direkt 
inverka på medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När den fattar beslut eller vidtar 
åtgärder ska nämnden informera och 
samråda med företrädare för de anställda 
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i de berörda enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 eller på eget initiativ ska nämnden 
göra en bedömning av om följande villkor 
uppfylls:

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 ska nämnden göra en bedömning 
av om följande villkor uppfylls:

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ramen för rekonstruktionsverktygen 
enligt artikel 19.3.

(b) Ramen för rekonstruktionsverktygen 
enligt artikel 19.2.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1
eller nämndens rekommendation enligt 

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen med beaktande av 
meddelandet enligt punkt 1 och nämndens 
rekommendation enligt punkt 5, besluta om 
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punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

enheten ska bli föremål för rekonstruktion, 
och om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den samt om utnyttjandet av 
fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
besluta att uppmana nämnden att 
ompröva sin rekommendation enligt 
punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om nämnden efter ett meddelande 
enligt punkt 1 eller på eget initiativ finner 
att rekonstruktionsåtgärder kan utgöra 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i 
EUF-fördraget, ska den anmoda den 
deltagande medlemsstaten eller berörda 
medlemsstaterna att omedelbart anmäla de 
planerade åtgärderna till kommissionen i 
enlighet med artikel 108.3 i det fördraget.

9. Om nämnden finner att 
rekonstruktionsåtgärder kan utgöra statligt 
stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget, 
ska den anmoda den deltagande 
medlemsstaten eller berörda 
medlemsstaterna att omedelbart anmäla de 
planerade åtgärderna till kommissionen i 
enlighet med artikel 108.3 i det fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden eller på 
eget initiativ, ompröva sitt beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden, ompröva 
sitt beslut om rekonstruktionsramen och 
anta lämpliga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I dessa syften ska de använda sig av sina 
befogenheter enligt nationella lag som 
genomför direktivet [ ] och i enlighet med 
de villkor som anges i nationell lag.
Nationella rekonstruktionsmyndigheter ska 
fullt ut informera nämnden om utövandet 

I dessa syften ska de, enligt denna 
förordning, använda sig av sina 
befogenheter enligt nationella lag som 
genomför direktivet [ ] och i enlighet med 
de villkor som anges i nationell lag.
Nationella rekonstruktionsmyndigheter ska 
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av dessa befogenheter. De åtgärder de 
vidtar ska följa det beslut som avses i 
artikel 16.8.

fullt ut informera nämnden om utövandet 
av dessa befogenheter. De åtgärder de 
vidtar ska följa det beslut som avses i 
artikel 16.8.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att 
beordra ett institut under rekonstruktion att 
göra följande:

2. Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att
direkt beordra ett institut under 
rekonstruktion att göra följande.

(a) Till en annan person överföra 
specifika rättigheter, tillgångar eller 
skulder i ett institut under rekonstruktion.
b) Kräva konvertering av skuldinstrument 
som innehåller ett avtalsenlig giltighetstid 
för konvertering enligt de omständigheter 
som anges i artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utföra sina uppgifter enligt
artiklarna 7, 8, 11, 16 och 17 får nämnden, 
antingen direkt eller genom de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna, ålägga 

1. För att kunna utföra sina uppgifter enligt
denna förordning får nämnden, antingen 
direkt eller genom de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna, ålägga 
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följande juridiska eller fysiska personer att 
lämna all information som krävs för att den 
ska kunna utföra de uppgifter som den 
tilldelas enligt denna förordning:

följande juridiska eller fysiska personer att 
lämna all information som krävs för att den 
ska kunna utföra de uppgifter som den 
tilldelas enligt denna förordning:

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utföra sina uppgifter enligt
artiklarna 7, 8, 11, 16 och 17, och med 
förbehåll för eventuella andra villkor som 
anges i tillämplig unionslagstiftning, får 
nämnden göra alla nödvändiga utredningar 
av personer som avses i artikel 32.1 och 
som är etablerade eller bosatta i en 
deltagande medlemsstat.

1. För att kunna utföra sina uppgifter enligt
denna förordning, och med förbehåll för 
eventuella andra villkor som anges i 
tillämplig unionslagstiftning, får nämnden 
göra alla nödvändiga utredningar av 
personer som avses i artikel 32.1 och som 
är etablerade eller bosatta i en deltagande 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att utföra de uppgifter som avses i
artiklarna 7, 8, 11, 16 och 17, och 
beroende på andra villkor som anges i 
tillämplig unionslagstiftning kan nämnden, 
förutsatt att förhandsanmälan görs till de 
berörda nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna, genomföra 
alla nödvändiga kontroller på plats i 
företagslokaler som tillhör de juridiska 
personer som avses i artikel 32.1. Om ett 
fullgott genomförande och effektivt 
resultat av kontrollen kräver det får 

1. I syfte att utföra de uppgifter som avses i
denna förordning, och beroende på andra 
villkor som anges i tillämplig 
unionslagstiftning kan nämnden, förutsatt 
att förhandsanmälan görs till de berörda 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna, 
genomföra alla nödvändiga kontroller på 
plats i företagslokaler som tillhör de 
juridiska personer som avses i artikel 32.1.
Om ett fullgott genomförande och effektivt 
resultat av kontrollen kräver det får 
nämnden genomföra den på plats utan 
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nämnden genomföra den på plats utan 
förhandsanmälan till de juridiska personer 
som är föremål för den.

förhandsanmälan till de juridiska personer 
som är föremål för den.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tjänstemän och andra personer som 
nämnden har bemyndigat att genomföra en 
kontroll på plats ska ha tillträde till alla 
företagslokaler och mark som tillhör de 
juridiska personer som är föremål för ett 
utredningsbeslut som antagits av nämnden, 
och de ska ha alla de befogenheter som 
föreskrivs i artikel 32.1.

2. De tjänstemän och andra personer som 
nämnden har bemyndigat att genomföra en 
kontroll på plats ska ha tillträde till alla 
företagslokaler och mark som tillhör de 
juridiska personer som är föremål för ett 
utredningsbeslut som antagits av nämnden
enligt artikel 33.2, och de ska ha alla de 
befogenheter som föreskrivs i artikel 33.1.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Böter Administrativa påföljder

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om nämnden bedömer att en enhet som 
avses i artikel 2 uppsåtligen eller av 
oaktsamhet begått en av de överträdelser 
som avses i punkt 2 ska den ge den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
uppgift att ålägga den enhet som avses i 
artikel 2 böter enligt direktiv [ ].

1. Om nämnden bedömer att en enhet som 
avses i artikel 2 uppsåtligen eller av 
oaktsamhet begått en av de överträdelser 
som avses i punkt 2 ska den ge den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
uppgift att ålägga den enhet som avses i 
artikel 2 en administrativ påföljd enligt
artikel 100 i direktiv [ ].

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nämnden ska döma ut böter till sådana 
enheter som avses i artikel 2 för följande 
överträdelser:

2. Nämnden ska döma ut administrativa 
påföljder till sådana enheter som avses i 
artikel 2 för följande överträdelser:

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de inte samarbetar vid en allmän 
utredning enligt artikel 33 eller vid en 
inspektion på platsen, eller inte lämnar in 
den information som krävs enligt 
artikel 32.

(b) Om de inte samarbetar vid en allmän 
utredning enligt artikel 33 eller vid en 
inspektion på platsen enligt artikel 34.

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om de inte följer ett beslut som 
nämnden riktat till dem enligt artikel 24.

(d) Om de inte följer ett beslut som 
nämnden riktat till dem enligt artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
offentliggöra uppgifter om böter som 
dömts ut enligt punkt 1. Om ett sådant 
offentliggörande emellertid skulle orsaka 
oproportionell skada för de berörda 
parterna ska nämnden offentliggöra 
påföljden utan att röja parternas identitet.

3. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
offentliggöra uppgifter om administrativa 
sanktioner som dömts ut enligt punkt 1.
Om ett sådant offentliggörande emellertid 
skulle orsaka oproportionell skada för de 
berörda parterna ska nämnden 
offentliggöra påföljden utan att röja 
parternas identitet.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nämnden ska i syfte att skapa en 
konsekvent, kostnadseffektiv och 
verkningsfull praxis för att säkra att 
bestämmelserna följs och garantera att 
denna förordning tillämpas på ett 
gemensamt och enhetligt sätt ge de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 

4. Nämnden ska i syfte att skapa en 
konsekvent, kostnadseffektiv och 
verkningsfull praxis för att säkra att 
bestämmelserna följs och garantera att 
denna förordning tillämpas på ett 
gemensamt och enhetligt sätt ge de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
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riktlinjer för hur böter och viten ska 
tillämpas.

riktlinjer för hur administrativa påföljder
och viten ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett kreditinstitut rättar sig efter ett 
beslut som fattats enligt artikel 32,

(a) en enhet som avses i artikel 2 rättar sig 
efter ett beslut som fattats enligt artikel 32,

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De viten som döms ut ska vara effektiva 
och proportionella. Vitena ska tillämpas 
per dag tills kreditinstitutet eller personen 
rättar sig efter det beslut som avses i 
punkt 1 a–d.

2. De viten som döms ut ska vara effektiva 
och proportionella. Vitena ska tillämpas 
per dag tills den enhet som avses i 
artikel 2 eller personen rättar sig efter det 
beslut som avses i punkt 1 a–d.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mandatperioden för den verkställande 
direktören, den vice verkställande 
direktören och ledamöterna i nämnden som 

2. Mandatperioden för den verkställande 
direktören, den vice verkställande 
direktören och ledamöterna i nämnden som 
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utses av kommissionen och av ECB ska 
vara fem år. Om inte annat följer av 
artikel 53.6 ska denna period inte kunna 
förlängas.

utses av kommissionen och av ECB ska 
vara fem år. Om inte annat följer av 
artikel 52.6 ska denna period inte kunna 
förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett plenarsammanträde inom nämnden, 
där man ska sköta de uppgifter som anges i 
artikel 47,

(a) ett plenarsammanträde inom nämnden, 
där man ska sköta de uppgifter som anges i 
artikel 46,

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett sammanträde inom själva ledningen, 
där man ska sköta de uppgifter som anges i 
artikel 51,

(b) ett sammanträde inom själva ledningen, 
där man ska sköta de uppgifter som anges i 
artikel 50,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en verkställande direktör, som ska sköta 
de uppgifter som anges i artikel 53.

(c) en verkställande direktör, som ska sköta 
de uppgifter som anges i artikel 52.
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Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska muntligen eller skriftligen 
besvara frågor som ställs till den av 
Europaparlamentet eller rådet, enligt 
nämndens egna procedurregler, i närvaro 
av företrädare för de deltagande 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta.

6. Nämnden ska muntligen eller skriftligen 
besvara frågor som ställs till den av 
Europaparlamentet eller rådet, enligt 
nämndens egna procedurregler.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. På begäran ska den verkställande 
direktören hålla konfidentiella muntliga 
diskussioner bakom stängda dörrar med 
ordföranden och de vice ordförandena för 
Europaparlamentets behöriga utskott om 
sådana diskussioner är nödvändiga för att 
Europaparlamentet ska kunna utöva sina 
befogenheter enligt fördraget. Det ska 
ingås ett avtal mellan Europaparlamentet 
och nämnden med närmare bestämmelser 
om hur dessa diskussioner ska genomföras 
i praktiken, så att fullständig sekretess 
garanteras enligt de konfidentialitetskrav 
som gäller för ECB i egenskap av behörig 
myndighet enligt den berörda 
unionslagstiftningen.

7. På begäran ska den verkställande 
direktören hålla konfidentiella muntliga 
diskussioner bakom stängda dörrar med 
ordföranden och de vice ordförandena för 
Europaparlamentets behöriga utskott om 
sådana diskussioner är nödvändiga för att 
Europaparlamentet ska kunna utöva sina 
befogenheter enligt fördraget. Det ska 
ingås ett avtal mellan Europaparlamentet 
och nämnden med närmare bestämmelser 
om hur dessa diskussioner ska genomföras 
i praktiken, så att fullständig sekretess 
garanteras enligt de konfidentialitetskrav 
som gäller enligt denna förordning och 
artikel 76 i direktiv [ ] för nämnden när 
den fungerar som nationell 
rekonstruktionsmyndighet enligt artikel 5.
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Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När nämnden lägger fram den rapport 
som anges i artikel 41.2 ska rapporten 
samtidigt sändas direkt till de nationella 
parlamenten i de deltagande 
medlemsstaterna.
De nationella parlamenten får vända sig 
till nämnden med motiverade synpunkter 
på denna rapport.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna i den nämnd som avses i 
artikel 40 ska handla oberoende och 
objektivt i hela unionens intresse och 
varken efterfråga eller ta emot instruktioner 
från unionens institutioner eller organ, 
regeringen i någon medlemsstat eller något 
annat offentligt eller privat organ.

2. Ledamöterna i den nämnd som avses i 
artikel 39.2 ska handla oberoende och 
objektivt i hela unionens intresse och 
varken efterfråga eller ta emot instruktioner 
från unionens institutioner eller organ, 
regeringen i någon medlemsstat eller något 
annat offentligt eller privat organ.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) senast den 30 november varje år anta 
sitt årliga arbetsprogram för det kommande 
året enligt artikel 49 på grundval av ett 
utkast som läggs fram av den verkställande 
direktören, och överlämna det för 
kännedom till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och Europeiska 
centralbanken,

(a) senast den 30 november varje år anta 
sitt årliga arbetsprogram för det kommande 
året på grundval av ett utkast som läggs 
fram av den verkställande direktören, och 
överlämna det för kännedom till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och Europeiska centralbanken,

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) anta sin årliga budget enligt 
artikel 59.2,

(b) anta sin årliga budget enligt 
artikel 58.2,

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) anta en årlig verksamhetsrapport om 
nämndens arbete enligt artikel 42, vilken 
ska innehålla detaljerade förklaringar om 
genomförandet av budgeten,

(d) anta en årlig verksamhetsrapport om 
nämndens arbete enligt artikel 41, vilken 
ska innehålla detaljerade förklaringar om 
genomförandet av budgeten,

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska vid plenarmötet fatta sina 
beslut med enkel majoritet av sina 
ledamöter. Emellertid ska beslut enligt 
artikel 47.1 c fattas med en majoritet av två 
tredjedelar av ledamöterna.

1. Nämnden ska vid plenarmötet fatta sina 
beslut med enkel majoritet av sina 
ledamöter. Emellertid ska beslut enligt 
artikel 46.1 c fattas med en majoritet av två 
tredjedelar av ledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med förbehåll för bestämmelserna i 
punkterna 2 och 3 ska ledamöterna i den 
nämnd som avses i artikel 40.1 a–d delta i 
dess möten.

1. Ledamöterna i den nämnd som avses i 
artikel 39.1 a–d ska delta i dess möten.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid överläggningar om en enhet som 
avses i artikel 2 eller en grupp av enheter 
som är etablerad endast i en deltagande 
medlemsstat ska den ledamot som utses av 
den medlemsstaten också delta i 
överläggningarna en ledamot som utsetts 
av den medlemsstaten också delta i 
överläggningarna och i beslutsprocessen 

2. Vid överläggningar om en enhet som 
avses i artikel 2 eller en grupp av enheter 
som är etablerad endast i en deltagande 
medlemsstat ska den ledamot som utses av 
den medlemsstaten också delta i 
överläggningarna en ledamot som utsetts 
av den medlemsstaten också delta i 
överläggningarna och i beslutsprocessen 



PR\1004258SV.doc 33/45 PE519.706v01-00

SV

enligt artikel 52 och 55.3. enligt artikel 51.1 och 51.3.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid överläggningar om 
gränsöverskridande koncerner ska den 
ledamot som utses av den medlemsstat där 
rekonstruktionsmyndigheten på 
koncernnivå är belägen, samt de ledamöter 
som utses av de medlemsstater där 
dotterbolag eller andra enheter som 
omfattas av koncerntäckande tillsyn är 
etablerade delta i överläggningarna och i 
beslutsprocessen enligt artikel 52 och 55.3.

3. Vid överläggningar om 
gränsöverskridande koncerner ska den 
ledamot som utses av den medlemsstat där 
rekonstruktionsmyndigheten på 
koncernnivå är belägen, samt de ledamöter 
som utses av de medlemsstater där 
dotterbolag eller andra enheter som 
omfattas av koncerntäckande tillsyn är 
etablerade även delta i överläggningarna 
och i beslutsprocessen enligt artikel 51.2 
och 51.3.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De nämndledamöter som avses i 
artikel 39.1 a–d ska se till att de 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden 
fattar beslut om i sina olika verkställande 
möten, framför allt de som gäller 
utnyttjandet av fonden, är konsekventa, 
lämpliga och proportionella.

Or. en
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den förhandlar om en 
gränsöverskridande koncern ska nämnden 
fatta sina beslut vid sina verkställande 
möten med enkel majoritet av de 
deltagande ledamöterna. Ledamöterna i 
den nämnd som avses i artikel 40 och den 
ledamot som utsetts av den medlemsstat 
där rekonstruktionsmyndigheten för den 
berörda koncernen är belägen ska ha en 
röst var. Övriga deltagare ska ha en rösträtt 
som motvarar en andel av en röst, 
beroende på hur många 
rekonstruktionsmyndigheter det finns i de 
medlemsstater där de dotterbolag eller 
enheter som omfattas av den 
gruppbaserade tillsynen är etablerade. Vid 
lika röstetal ska den verkställande 
direktören ha utslagsröst.

2. När den förhandlar om en 
gränsöverskridande koncern ska nämnden 
fatta sina beslut vid sina verkställande 
möten med enkel majoritet av de 
deltagande ledamöterna. Ledamöterna i 
den nämnd som avses i artikel 39.2 och den 
ledamot som utsetts av den medlemsstat 
där rekonstruktionsmyndigheten för den 
berörda koncernen är belägen ska ha en 
röst var. Övriga deltagare ska ha en rösträtt 
som motsvarar en andel av en röst, 
beroende på hur många 
rekonstruktionsmyndigheter det finns i de 
medlemsstater där de dotterbolag eller 
enheter som omfattas av den 
gruppbaserade tillsynen är etablerade. Vid 
lika röstetal ska den verkställande 
direktören ha utslagsröst.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tills den målnivå för finansieringen 
som avses i artikel 65 nås ska en ledamot 
som utses av en medlemsstat vid ett 
tillfälle kunna kräva ytterligare 
överläggningar inom nämnden om det 
beslut som diskuteras inverkar på den 
berörda medlemsstatens finanspolitiska 
ansvar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra budgeten i enlighet med 
artikel 59,

(d) att genomföra budgeten i enlighet med 
artikel 58.3,

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) att varje år ställa samman ett utkast till 
rapport med ett avsnitt om 
rekonstruktionsinsatserna och ett avsnitt 
om ekonomiska och administrativa frågor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören och vice 
verkställande direktören ska utses på 
grundval av ett öppet urvalsförfarande 
som respekterar principen om könsbalans 
och som Europaparlamentet och rådet ska 
informeras om i vederbörlig ordning.

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå 
rådet en förteckning över kandidater som
kan utses till verkställande direktör
respektive vice verkställande direktör.
Rådet ska sedan utse den verkställande 
direktören och den vice verkställande 
direktören efter att ha hört 
Europaparlamentet.

5. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentets behöriga utskott med 
slutlistan över kandidater till tjänsterna
som verkställande direktör och vice 
verkställande direktör.

Kommissionen ska sedan lämna ett 
förslag till utseende av den verkställande 
direktören och vice verkställande 
direktören till Europaparlamentet för 
godkännande. Sedan förslaget har 
godkänts ska rådet anta ett 
genomförandebeslut för att utse den 
verkställande direktören och vice 
verkställande direktören.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från artikel 40.2 ska 
mandattiden för den första vice 
verkställande direktör som utses efter 
ikraftträdandet av denna förordning vara 
tre år. Denna mandattid kan förlängas en 
gång för en period av fem år. Den 
verkställande direktören och den vice 
verkställande direktören ska sitta kvar på 
sina poster till dess att deras efterträdare 

6. Genom undantag från artikel 39.2 ska 
mandattiden för den första vice 
verkställande direktör som utses efter 
ikraftträdandet av denna förordning vara 
tre år. Denna mandattid kan förlängas en 
gång för en period av fem år. Den 
verkställande direktören och den vice 
verkställande direktören ska sitta kvar på 
sina poster till dess att deras efterträdare 
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har utsetts. har utsetts.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om en verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse 
får rådet på kommissionens förslag och 
efter att ha hör Europaparlamentet
entlediga den berörde verkställande 
direktören eller vice verkställande 
direktören från sin tjänst.

8. Om en verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse 
får rådet på kommissionens förslag, som 
har godkänts av Europaparlamentet, anta 
ett genomförandebeslut om att entlediga 
den berörde verkställande direktören eller 
vice verkställande direktören från sin 
tjänst.

För detta ändamål får Europaparlamentet 
eller rådet informera kommissionen om 
att de anser att villkoren för att entlediga 
den verkställande direktören eller den vice 
verkställande direktören från tjänsten är 
uppfyllda, vilket kommissionen ska 
besvara.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) lån som erhållits inom ramen för den 
lånefacilitet som avses i artikel 64.2 a,

Or. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 1 mars påföljande budgetår 
ska nämndens räkenskapsförare överlämna 
den preliminära redovisningen till
revisionsrätten.

2. Senast den 1 mars påföljande budgetår 
ska nämndens räkenskapsförare överlämna 
den preliminära redovisningen till
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska 
nämnden, i sin verkställande 
sammansättning, förse Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och revisionsrätten 
med nämndens preliminära redovisning för 
det föregående budgetåret.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den verkställande direktören ska senast 
den 1 juli efter utgången av varje budgetår 
överlämna den slutliga redovisningen till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och revisionsrätten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören ska skicka 
ett svar på revisionsrättens synpunkter 
senast den 30 september.

6. Den verkställande direktören ska skicka 
ett svar på revisionsrättens synpunkter 
senast den 1 juli.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nämnden ska i enlighet med de 
delegerade akter som avses i punkt 5 
fastställa bidragen från var och en av de 
enheter som avses i artikel 2 enligt ett 
beslut riktat till den berörda enheten.
Nämnden ska tillämpa procedur- och 
rapporteringsregler och andra 
bestämmelser som garanterar att avgifterna 
betalas in i tid och i sin helhet.

3. På förslag från den behöriga 
myndigheten och i enlighet med de 
delegerade akter som avses i punkt 5 ska 
nämnden fastställa bidragen från var och 
en av de enheter som avses i artikel 2 enligt 
ett beslut riktat till den berörda enheten.
Nämnden ska tillämpa procedur- och 
rapporteringsregler och andra 
bestämmelser som garanterar att avgifterna 
betalas in i tid och i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fonden får inte utnyttjas förrän en 
lånefacilitet har inrättats, helst via ett 
offentligt gemenskapsinstrument, för att 
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säkra att adekvata finansiella resurser 
finns omedelbart tillgängliga för de syften 
som avses i denna förordning. Alla lån 
från den lånefaciliteten ska ersättas av 
fonden inom en fastställd tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nämnden ska använda fonden för att 
stödja de åtgärder som anges punkt 1 a–g 
om det i samband med 
rekonstruktionsförfarandet skulle bli 
nödvändigt att skriva ned inlåningen, 
oavsett hur stort bidrag till 
skuldabsorbtion och rekapitalisering som 
redan har lämnats av aktieägare och 
långivare.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nämnden ska ersätta nationella 
rekonstruktionsmyndigheter för skador för 
vilka de har dömts av nationella domstolar 
eller för vilka de, i samförstånd med 
nämnden, har åtagit sig att betala ersättning 
i enlighet med en uppgörelse i godo, och 
som är ett resultat av en handling eller en 
försummelse som begåtts av den berörda 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
samband med en rekonstruktion som 

4. Nämnden ska ersätta nationella 
rekonstruktionsmyndigheter för skador för 
vilka de har dömts av nationella domstolar 
eller för vilka de, i samförstånd med 
nämnden, har åtagit sig att betala ersättning 
i enlighet med en uppgörelse i godo, och 
som är ett resultat av en handling eller en 
försummelse som begåtts av den berörda 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
samband med en rekonstruktion som 
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omfattas av denna förordning, om inte 
handlingen eller försummelsen utgjorde en 
överträdelse av unionslagstiftningen, denna 
förordning, ett beslut av kommissionen 
eller ett beslut av nämnden eller utgjorde
en uppenbar och allvarlig missbedömning.

omfattas av denna förordning, om inte 
handlingen eller försummelsen utgjorde en 
överträdelse av unionslagstiftningen, denna 
förordning, ett beslut av kommissionen 
eller ett beslut av nämnden som var 
avsiktlig eller berodde på en uppenbar och 
allvarlig missbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 62.5, 65.5, 66.3, 67.3 och 70.4 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period kan förlängas med
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 62.5, 65.5, 66.3, 67.3 och 70.4 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av tre månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period kan förlängas med
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Med avvikelse från artikel 47.1 i och 
till dess att ett beslut enligt artikel 47.2 har 
antagits ska den ställföreträdande 

(b) Med avvikelse från artikel 46.1 i och 
till dess att ett beslut enligt artikel 46.2 har 
antagits ska den ställföreträdande 
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verkställande direktören utöva 
tillsättningsmyndighetens befogenheter.

verkställande direktören utöva 
tillsättningsmyndighetens befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 7–23 och 25–38 ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2015.

Artiklarna 7–23 och 25–37 ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2015.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 skall gälla från och med den 
1 januari 2018.

Artikel 24 skall gälla från och med den 
1 juli 2016.

Or. en
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MOTIVERING

 Kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag om att inrätta en gemensam 

rekonstruktionsmekanism (SRM) för samtliga kreditinstitut i euroområdet och i andra 

medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. Förslaget, som är 

ett viktigt inslag i inrättandet av en verklig bankunion, omfattar en gemensam 

bankrekonstruktionsfond som finansieras av samtliga de deltagande finansinstituten 

enligt en riskbaserad princip som bygger på förhandsbidrag. Detta ambitiösa och 

balanserade förslag är avgörande om man ska kunna inrätta en stabil ram för hantering 

av framtida bankkriser i euroområdet (och de deltagande medlemsstaterna). Förslaget 

har tre huvudsyften: att undvika kostnader för skattebetalarna, skydda inlåningen och 

begränsa de externa skadorna av en oordnad avveckling, framför allt för 

realekonomin. 

 Förslaget har blivit en omistlig byggsten i bankunionens arkitektur, framför allt sedan 

den gemensamma tillsynsmekanismen infördes. Det skulle i själva verket vara totalt 

oacceptabelt om en stark tillsyn från Europeiska centralbanken i en kritisk fas skulle 

leda till att probleminstitut överlämnades till en nationell rekonstruktionsmyndighet 

som ingriper med rent nationell rekonstruktionsfinansiering.

 Ett framgångsrikt genomförande av förslaget får avgörande betydelse för att bryta den 

koppling mellan bankerna och statsfinanserna som visade sig bli så fatal under krisen, 

framför allt för euroområdet. En fullt genomförd bankunion kommer emellertid inte 

att bli verklighet förrän en gemensam inlåningsgaranti inrättas inom ramen för den 

gemensamma tillsynsmekanismen. Först då kommer de ekonomiska aktörerna att fatta 

beslut på grundval av varje finansinstituts relativa stabilitet, snarare än på grundval av 

den uppfattade statsfinansiella risken för den medlemsstat där institutet är etablerat. 

 I frånvaro av ett gemensamt europeiskt system för skydd av inlånare föreslår 

föredraganden att man i största möjliga utsträckning bör undvika en nedskrivning av 

inlåningen i den gemensamma rekonstruktionsmekanismen efter förebild av 

framgångsrika system såsom FDIC i Förenta staterna. Detta skulle kräva en process 
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där rekonstruktionsfonden omedelbart tas i anspråk tillsammans med adekvata 

rekonstruktionsverktyg om man har nått fram till inlåningen i rangordningen av 

nedskrivningar. I sådana specialfall skulle det vara tillåtet att utnyttja 

rekonstruktionsfonden, oavsett av hur stor andel av bidraget till förlustabsorbering och 

rekapitalisering som redan lämnats av aktieägare och långivare. Syftet med 

ingripandet är att bevara fortsatt tillgång till inlåningen, eftersom förtroende för 

inlåningens säkerhet förmodligen är den viktigaste faktorn för att åter bygga upp det 

allvarligt skadade förtroendet för euroområdets banksystem.

 Trovärdigheten för den gemensamma rekonstruktionsmekanismen beror framför allt 

på rekonstruktionsfondens upplevda förmåga att stödja de ambitiösa mål som anges i 

denna förordning från det ögonblick förordningen antas. De tio år som anges för att 

bygga upp fonden är en lång period. En förutsättning för att den ska fungera är sedan 

att det finns en robust gemensam skyddsmekanism, till exempel i form av en offentlig 

lånefacilitet, helst via ett europeiskt gemenskapsinstrument. Det är också absolut 

avgörande att återbetalning av lån sker via den industrifinansierade fonden, vilket 

garanterar att systemet blir finanspolitiskt neutralt.

 Trovärdigheten är också avhängig av att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan 

de olika enheter som deltar i den gemensamma rekonstruktionsmekanismen för att 

undvika osäkerhet, olika kriterier och eventuella intressekonflikter. Mot den 

bakgrunden anser föredraganden att rekonstruktionsåtgärden absolut måste föregås av 

ett meddelande med den innebörden från den behöriga tillsynsmyndigheten, i detta fall 

Europeiska centralbanken. Även om det formellt är kommissionen som fattar beslut 

om rekonstruktionsprocessen bör ett sådant beslut också följa en rekommendation från 

rekonstruktionsnämnden.

 För att den gemensamma rekonstruktionsmekanismen ska bli trovärdig är det särskilt 

viktigt att beslut som fattas av nämnden vid dess olika verkställande möten blir 

konsekventa och proportionella. De deltagande europeiska institutionerna ska inte bara 

garantera att de landsspecifika effekterna av de rekonstruktionsåtgärder som vidtas 

beaktas i vederbörlig ordning, utan också att den gemensamma 
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rekonstruktionsmekanismens allmänna konsekvens och opartiskhet inte äventyras av 

ett sådant hänsynstagande. 

 Den gemensamma rekonstruktionsmekanismen är avsedd att lösa komplexa problem 

som direkt påverkar relevanta offentliga intressen. Det är absolut avgörande att 

garantera den demokratiska legitimiteten och ansvarstagandet för de beslut som fattas, 

i första hand gentemot Europaparlamentet, och då i fråga om förfarandet för att välja 

och avsätta den gemensamma rekonstruktionsnämndens verkställande direktör och 

vice verkställande direktör. Den gemensamma rekonstruktionsnämndens verkställande 

direktör och vice verkställande direktör ska utses med full insyn och tydlig medverkan 

från Europaparlamentets sida. I det öppna urvalsförfarandet ska ett antal kärnprinciper 

beaktas, bland annat kompetens, oberoende och respekt för principen om balans 

mellan könen.

 Det nära sambandet mellan bankunionens olika komponenter innebär att särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt tidsfristerna för de olika ingående instrumentens 

ikraftträdande. Förslaget att låta den gemensamma rekonstruktionsmekanismen träda i 

kraft den 1 januari 2015 ger ett kraftfullt stöd åt planeringen av andra viktiga inslag i 

rekonstruktionssystemet, framför allt införandet av skuldnedskrivning.

 För att bevara den inre marknaden måste dessutom rekonstruktionsförfarandena för 

EU-institut från de medlemsstater som deltar i bankunionen och motsvarade institut 

från medlemsstater som står utanför vara identiskt lika. Den gemensamma regelboken 

kräver med andra ord fullständig kompatibilitet mellan återhämtnings- och 

rekonstruktionsdirektivet och de förfaranden som ingår i den föreslagna förordningen. 

Eftersom förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet om återhämtnings- och 

rekonstruktionsdirektivet fortfarande pågår har föredraganden av metodskäl beslutat 

att i det här skedet inte ändra de artiklar i den föreslagna förordningen som avser 

återhämtnings- och rekonstruktionsdirektivet i avvaktan på hur förhandlingarna om det 

direktivet utvecklas.


