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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til direktiv giver mulighed for på EU-plan at indføre ensartede regler for 
genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber. De her foreslåede 
mekanismer har til formål at beskytte Unionens bank- og finanssystem og reducere 
skatteydernes udgifter til et minimum. Kommissionens forslag er fornuftigt, for så vidt som 
det tager sigte på at skabe en række instrumenter for bankafvikling, som kan sættes ind ved 
bekæmpelsen af den systemiske krise i banksektoren, og som tager hensyn til 
nødvendigheden af i markedets og samfundets interesse at bevare de vigtigste banktjenester, 
idet man samtidig begrænser de tilfælde, hvor kreditinstitutter, der går fallit, modtager 
statsstøtte. De ændringsforslag, der her stilles, har til formål at rette op på nogle uklarheder i 
det direktivforslag, Kommissionen har forelagt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De finansielle markeder i Unionen er i 
høj grad integrerede og indbyrdes 
forbundne, og de tæller mange 
kreditinstitutter med vidtrækkende 
aktiviteter på tværs af de nationale grænser. 
Når et grænseoverskridende kreditinstitut 
bliver nødlidende, vil det med stor 
sandsynlighed påvirke stabiliteten på de 
finansielle markeder i de forskellige 
medlemsstater, hvor det driver virksomhed. 
Det forhold, at medlemsstaterne ikke har 
mulighed for at få kontrol over et 
nødlidende kreditinstitut og afvikle det på 
en måde, der effektivt forhindrer yderligere 
systemisk skade, kan undergrave 
medlemsstaternes indbyrdes tillid og 
troværdigheden af det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser. De finansielle 
markeders stabilitet er derfor en væsentlig 
forudsætning for det indre markeds 
gennemførelse og funktion.

(2) De finansielle markeder i Unionen er i 
høj grad integrerede og indbyrdes 
forbundne, og de tæller mange 
kreditinstitutter med vidtrækkende 
aktiviteter på tværs af de nationale grænser. 
Når et grænseoverskridende kreditinstitut 
bliver nødlidende, vil det med stor 
sandsynlighed påvirke stabiliteten på de 
finansielle markeder i de forskellige 
medlemsstater, hvor det driver virksomhed. 
Det forhold, at medlemsstaterne ikke har 
mulighed for at få kontrol over et 
nødlidende kreditinstitut og afvikle det på 
en måde, der effektivt forhindrer yderligere 
systemisk skade, kan undergrave 
medlemsstaternes indbyrdes tillid og
skatteydernes tillid, hvad angår det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser. De 
finansielle markeders stabilitet er derfor en 
væsentlig forudsætning for det indre 
markeds gennemførelse og funktion.
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Or. bg

Begrundelse

Målet med denne ramme er at give de relevante myndigheder ensartede, effektive værktøjer 
og beføjelser til rettidigt at afværge bankkriser, bevare den finansielle stabilitet og mindske 
risikoen for, at skatteyderne lider tab, mest muligt.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør altid 
overvejes, inden der eventuelt træffes en 
beslutning om at videreføre instituttet som 
en going concern. Et insolvent institut bør 
videreføres som en going concern ved 
anvendelse af private midler i det omfang, 
dette er muligt. Dette kan opnås enten 
gennem salg til eller fusion med en privat 
køber eller efter en nedskrivning af 
instituttets passiver eller en konvertering af 
dets gæld til egenkapital for at foretage en 
rekapitalisering

(28) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør altid 
overvejes, inden der eventuelt træffes en 
beslutning om at videreføre instituttet som 
en going concern. Et insolvent institut bør 
videreføres som en going concern ved 
anvendelse af private midler. Dette kan 
opnås enten gennem salg til eller fusion 
med en privat køber eller efter en 
nedskrivning af instituttets passiver eller en 
konvertering af dets gæld til egenkapital 
for at foretage en rekapitalisering

Or. bg

Begrundelse

Direktivet har som hovedformål at bevare offentlighedens tillid til banksystemet, samtidig 
med at den finansielle stabilitet bevares, og skatteydernes tab begrænses mest muligt. 
Endvidere understreger direktivet, at ydelse af statsstøtte til afvikling af banker ikke vil kunne 
tillades. Det er således uacceptabelt, at de offentlige midler – om end kun i begrænset omfang 
– kan tages i anvendelse for at give et falleret pengeinstitut mulighed for at fortsætte sine 
aktiviteter.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at beskytte aktionærers og 
kreditorers ret til at modtage mindst det 
samme som ved almindelig 
insolvensbehandling bør der fastlægges 
klare forpligtelser vedrørende 
værdiansættelsen af instituttets aktiver og 
passiver, og der bør afsættes tilstrækkelig 
tid til at foretage et korrekt skøn af den 
behandling, de ville have fået, hvis 
instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling. Det bør 
være muligt at indlede en sådan 
værdiansættelse allerede i fasen for tidlig 
indgriben. Inden der træffes en 
afviklingsforanstaltning, bør der foretages 
en skønsmæssig vurdering af værdien af 
instituttets aktiver og passiver og af den 
behandling, aktionærer og kreditorer ville 
få ved almindelig insolvensbehandling. En 
sådan værdiansættelse bør kun kunne 
prøves ved en domstol sammen med 
afviklingsbeslutningen. Der bør desuden 
være en forpligtelse til efter anvendelsen af 
afviklingsværktøjerne at foretage en ex 
post-sammenligning mellem den 
behandling, aktionærer og kreditorer 
faktisk er blevet til del, og den behandling, 
de ville have fået ved almindelig 
insolvensbehandling. Hvis det fastslås, at 
aktionærer og kreditorer har modtaget et 
mindre beløb i betaling for deres 
fordringer, end det de ville have modtaget 
ved almindelig insolvensbehandling, bør de 
have ret til at få differencen udbetalt. I 
modsætning til værdiansættelsen forud for 
afviklingsforanstaltningen bør denne 
sammenligning kunne anfægtes uafhængigt 
af afviklingsbeslutningen. Medlemsstaterne 
bør frit kunne afgøre, hvordan de vil betale 
en eventuel konstateret forskel i 
behandlingen til de pågældende aktionærer 

(32) For at beskytte aktionærers og 
kreditorers ret til at modtage mindst det 
samme som ved almindelig 
insolvensbehandling bør der fastlægges 
klare forpligtelser vedrørende 
værdiansættelsen af instituttets aktiver og 
passiver, og der bør afsættes tilstrækkelig 
tid til at foretage et korrekt skøn af den 
behandling, de ville have fået, hvis 
instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling. Det bør 
være muligt at indlede en sådan 
værdiansættelse allerede i fasen for tidlig 
indgriben. Inden der træffes en 
afviklingsforanstaltning, bør der foretages 
en skønsmæssig vurdering af værdien af 
instituttets aktiver og passiver og af den 
behandling, aktionærer og kreditorer ville 
få ved almindelig insolvensbehandling. En 
sådan værdiansættelse bør kun kunne 
prøves ved en domstol sammen med 
afviklingsbeslutningen. Der bør desuden 
være en mulighed for efter anvendelsen af 
afviklingsværktøjerne at foretage en ex 
post-sammenligning mellem den 
behandling, aktionærer og kreditorer 
faktisk er blevet til del, og den behandling, 
de ville have fået ved almindelig 
insolvensbehandling, i de tilfælde, hvor
aktionærer og kreditorer kræver en sådan 
sammenligning. Hvis det fastslås, at 
aktionærer og kreditorer har modtaget et 
mindre beløb i betaling for deres 
fordringer, end det de ville have modtaget 
ved almindelig insolvensbehandling, bør de 
have ret til at få differencen udbetalt. I 
modsætning til værdiansættelsen forud for 
afviklingsforanstaltningen bør denne 
sammenligning kunne anfægtes uafhængigt 
af afviklingsbeslutningen. Medlemsstaterne 
bør frit kunne afgøre, hvordan de vil betale 
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og kreditorer. Differencen bør i givet fald 
betales via de finansieringsordninger, der 
er oprettet i henhold til dette direktiv.

en eventuel konstateret forskel i 
behandlingen til de pågældende aktionærer 
og kreditorer. Differencen bør i givet fald 
betales via de finansieringsordninger, der 
er oprettet i henhold til dette direktiv.

Or. bg

Begrundelse

I betragtning af, at der forud for afviklingsforanstaltningerne gennemføres en evaluering af 
den behandling, som aktionærerne og kreditorerne ville blive til del under en normal 
insolvensprocedure, vil det ikke være nødvendigt at gøre det obligatorisk at foretage en ex 
post-sammenligning mellem den behandling, som aktionærerne og kreditorerne bliver til del, 
og den behandling, som de ville få som led i en normal insolvensprocedure, med mindre 
aktionærerne og kreditorerne anmoder herom.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

а) instituttet misligholder – eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at instituttet i nær fremtid 
vil misligholde – kapitalkravene til fortsat 
tilladelse på en måde, så den kompetente 
myndighed kan inddrage tilladelsen, fordi 
instituttet har lidt eller sandsynligvis vil 
lide tab, som opsluger hele eller praktisk 
taget hele dets egenkapital

а) instituttet misligholder – eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at instituttet i nær fremtid 
vil misligholde – kapitalkravene til fortsat 
tilladelse på en måde, så den kompetente 
myndighed kan inddrage tilladelsen, fordi 
instituttet har lidt eller sandsynligvis vil 
lide tab, som opsluger dets aktiver 
svarende til hele eller praktisk taget hele 
dets tegnede kapital

Or. bg

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt af hensyn til nøjagtigheden af ordlyden at tale om ”aktiver” i stedet 
for ”egenkapital”, eftersom førstnævnte svarer til en fast værdi. Der er tale om et tal, der 
giver bankens kreditorer oplysning om de aktiver, der fastholdes af denne. Egenkapitalen kan 
kun øges eller reduceres, hvorimod aktiverne kan absorberes.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ansatte og tidligere ansatte i de i litra a) 
og b) anførte myndigheder

d) ansatte og tidligere ansatte i de i litra a),
b) og c) anførte myndigheder

Or. bg

Begrundelse

Kravene med hensyn til tavshedspligt bør ikke kun anvendes på de tidligere ansatte i 
afviklingsmyndighederne, de kompetente myndigheder eller EBA men også på de kompetente 
ministerier. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 103 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den i artikel 116 fastsatte dato.

2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den i artikel 116 fastsatte dato. 
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udløbet af den 
femårsperiode, der er fastsat ved 
overdragelsen af beføjelserne.

Or. bg

Begrundelse

Kommissionens forslag om, at der skal tildeles beføjelser for en ubestemt periode, hvad angår 
vedtagelsen af delegerede retsakter, er i modstrid med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis beføjelserne tildeles for en ubestemt periode, vil det 
ikke være muligt at tage højde for, at de konkrete elementer, som beføjelserne omfatter, måske 
vil ændre sig.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 103 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 og 
98 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 og 
98 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. bg

Begrundelse

Det er nødvendigt at forlænge fristen for indsigelser, således at Parlamentet og Rådet får tid 
til at fortage en indgående undersøgelse af den delegerede retsakt og fastslå, om vedtagelsen 
heraf i den pågældende form er korrekt og rettidig.


