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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde richtlijn maakt het mogelijk op het niveau van de Unie uniforme regels voor 
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in te 
voeren. Het daartoe voorgestelde mechanisme strekt ertoe het bankwezen en het financiële 
stelsel van de Unie te beschermen en de kosten voor de belastingbetaler zo veel mogelijk te
beperken. Het voorstel van de Commissie is redelijk, in die zin dat het de invoering beoogt 
van een reeks instrumenten voor bankafwikkeling waarmee de systeemcrisis in het 
bankwezen kan worden bestreden, rekening houdend met de noodzaak om, in het belang van 
de markt en de samenleving, essentiële bankdiensten te handhaven en het aantal gevallen te 
beperken waarin faillerende instellingen staatssteun krijgen. De voorgestelde amendementen 
hebben tot doel diverse onnauwkeurigheden in het richtlijnvoorstel van de Commissie te 
corrigeren.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Europese financiële markten zijn 
sterk geïntegreerd en verweven met tal van 
kredietinstellingen die op grote schaal 
buiten de landsgrenzen actief zijn. Het 
faillissement van een grensoverschrijdende 
kredietinstelling zal naar alle 
waarschijnlijkheid van invloed zijn op de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
verschillende lidstaten waarin zij actief is. 
Het onvermogen van de lidstaten om de 
zeggenschap over een faillerende 
kredietinstelling te verwerven en deze 
zodanig af te wikkelen dat bredere 
systeemschade effectief wordt voorkomen, 
kan het wederzijdse vertrouwen van de 
lidstaten en de geloofwaardigheid van de 
interne markt voor financiële diensten 
ondermijnen. De stabiliteit van de 
financiële markten is dus een essentiële 
voorwaarde voor de totstandbrenging en de 

(2) De Europese financiële markten zijn 
sterk geïntegreerd en verweven met tal van 
kredietinstellingen die op grote schaal 
buiten de landsgrenzen actief zijn. Het 
faillissement van een grensoverschrijdende 
kredietinstelling zal naar alle 
waarschijnlijkheid van invloed zijn op de 
stabiliteit van de financiële markten in de
verschillende lidstaten waarin zij actief is. 
Het onvermogen van de lidstaten om de 
zeggenschap over een faillerende 
kredietinstelling te verwerven en deze 
zodanig af te wikkelen dat bredere 
systeemschade effectief wordt voorkomen, 
kan het wederzijdse vertrouwen van de 
lidstaten en het vertrouwen van de
belastingbetaler in de interne markt voor 
financiële diensten ondermijnen. De 
stabiliteit van de financiële markten is dus 
een essentiële voorwaarde voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
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werking van de interne markt. interne markt.

Or. bg

Motivering

Doel van dit beleidskader is het toerusten van de betrokken autoriteiten met 
gemeenschappelijke en doeltreffende instrumenten en bevoegdheden om bankcrises in de kiem 
te smoren, de financiële stabiliteit te vrijwaren en de verliezen voor de belastingbetaler zo 
veel mogelijk te beperken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet altijd worden 
overwogen voordat kan worden besloten de 
instelling als going concern te handhaven. 
Voor zover zulks mogelijk is, mag een
insolvente instelling alleen als going 
concern worden gehandhaafd met gebruik 
van particuliere middelen. Dat doel kan 
worden verwezenlijkt door verkoop aan of 
fusie met een koper uit de particuliere 
sector, door afschrijving van de passiva 
van de instelling, dan wel door omzetting 
van de schuld in eigen vermogen om een 
herkapitalisatie te bewerkstelligen

(28) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet altijd worden 
overwogen voordat kan worden besloten de 
instelling als going concern te handhaven. 
Een insolvente instelling mag alleen als 
going concern worden gehandhaafd met 
gebruik van particuliere middelen. Dat doel 
kan worden verwezenlijkt door verkoop 
aan of fusie met een koper uit de 
particuliere sector, door afschrijving van de 
passiva van de instelling, dan wel door 
omzetting van de schuld in eigen vermogen 
om een herkapitalisatie te bewerkstelligen.

Or. bg

Motivering

De richtlijn heeft voornamelijk tot doel het vertrouwen van het publiek in het bankwezen in 
stand te houden, terwijl de financiële stabiliteit wordt gevrijwaard en de belastingbetaler zo 
min mogelijk verliezen moet dragen. Voorts wordt in de richtlijn benadrukt dat faillerende 
banken geen overheidssteun zouden mogen krijgen. In dat opzicht is het onaanvaardbaar dat 
er zelfs maar in beperkte mate overheidsmiddelen kunnen worden gebruikt om een faillerende 
instelling in staat te stellen haar activiteiten voort te zetten.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Ter bescherming van het recht van 
aandeelhouders en crediteuren om niet 
minder te ontvangen dan wat zij bij een 
normale insolventieprocedure zouden 
ontvangen, moeten duidelijke 
verplichtingen worden vastgelegd wat de 
waardering van de activa en passiva van de 
instelling betreft en moet voldoende tijd 
worden gelaten om zich een juist oordeel te 
vormen van de behandeling die zij zouden 
hebben genoten mocht de instelling 
volgens een normale insolventieprocedure 
zijn geliquideerd. Er moet worden voorzien 
in de mogelijkheid om reeds in de 
vroegtijdige-interventiefase met een 
dergelijke waardering te beginnen. Voordat 
een afwikkelingsmaatregel wordt 
genomen, moet een raming worden 
gemaakt van de waarde van de activa en 
passiva van de instelling en tevens worden 
ingeschat hoe aandeelhouders en 
crediteuren in het kader van een normale 
insolventieprocedure zouden worden 
behandeld. Een dergelijke waardering mag 
alleen samen met het afwikkelingsbesluit 
aan een rechterlijke toetsing worden 
onderworpen. Daarnaast zou het verplicht
moeten zijn dat na de toepassing van de 
afwikkelingsinstrumenten een vergelijking 
wordt gemaakt tussen de behandeling die 
aandeelhouders en crediteuren 
daadwerkelijk hebben genoten en de 
behandeling die zij in het kader van een 
normale insolventieprocedure zouden 
hebben genoten. Indien blijkt dat 
aandeelhouders en crediteuren ter betaling 
van hun vorderingen minder hebben 
ontvangen dan het bedrag dat zij in het 
kader van een normale 
insolventieprocedure zouden hebben 
ontvangen, dan zouden zij recht moeten 

(32) Ter bescherming van het recht van 
aandeelhouders en crediteuren om niet 
minder te ontvangen dan wat zij bij een 
normale insolventieprocedure zouden 
ontvangen, moeten duidelijke 
verplichtingen worden vastgelegd wat de 
waardering van de activa en passiva van de 
instelling betreft en moet voldoende tijd 
worden gelaten om zich een juist oordeel te 
vormen van de behandeling die zij zouden 
hebben genoten mocht de instelling 
volgens een normale insolventieprocedure 
zijn geliquideerd. Er moet worden voorzien 
in de mogelijkheid om reeds in de 
vroegtijdige-interventiefase met een 
dergelijke waardering te beginnen. Voordat 
een afwikkelingsmaatregel wordt 
genomen, moet een raming worden 
gemaakt van de waarde van de activa en 
passiva van de instelling en tevens worden 
ingeschat hoe aandeelhouders en 
crediteuren in het kader van een normale 
insolventieprocedure zouden worden 
behandeld. Een dergelijke waardering mag 
alleen samen met het afwikkelingsbesluit 
aan een rechterlijke toetsing worden 
onderworpen. Daarnaast zou het mogelijk
moeten zijn dat na de toepassing van de 
afwikkelingsinstrumenten een vergelijking 
wordt gemaakt tussen de behandeling die 
aandeelhouders en crediteuren 
daadwerkelijk hebben genoten en de 
behandeling die zij in het kader van een 
normale insolventieprocedure zouden 
hebben genoten, wanneer aandeelhouders 
en crediteuren een dergelijke vergelijking 
verlangen. Indien blijkt dat aandeelhouders 
en crediteuren ter betaling van hun 
vorderingen minder hebben ontvangen dan 
het bedrag dat zij in het kader van een 
normale insolventieprocedure zouden 
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hebben op de betaling van het verschil. 
Anders dan bij de waardering die vóór de 
afwikkelingsmaatregel plaatsvindt, dient 
het mogelijk te zijn deze vergelijking los 
van het afwikkelingsbesluit te betwisten. 
De lidstaten dienen vrij te kunnen beslissen 
over de procedure om aandeelhouders en 
crediteuren voor een eventueel vastgesteld 
verschil in behandeling te vergoeden. Een 
dergelijk eventueel verschil dient te 
worden betaald door de overeenkomstig 
deze richtlijn opgezette 
financieringsregelingen.

hebben ontvangen, dan zouden zij recht 
moeten hebben op de betaling van het 
verschil. Anders dan bij de waardering die 
vóór de afwikkelingsmaatregel plaatsvindt, 
dient het mogelijk te zijn deze vergelijking 
los van het afwikkelingsbesluit te 
betwisten. De lidstaten dienen vrij te 
kunnen beslissen over de procedure om 
aandeelhouders en crediteuren voor een 
eventueel vastgesteld verschil in 
behandeling te vergoeden. Een dergelijk 
eventueel verschil dient te worden betaald 
door de overeenkomstig deze richtlijn 
opgezette financieringsregelingen.

Or. bg

Motivering

Aangezien reeds wordt ingeschat hoe aandeelhouders en crediteuren in het kader van een 
normale insolventieprocedure zouden worden behandeld voordat er afwikkelingsmaatregelen 
worden genomen, is het niet nodig te verplichten dat achteraf een vergelijking wordt gemaakt 
tussen de behandeling die aandeelhouders en crediteuren daadwerkelijk hebben genoten en 
de behandeling die zij in het kader van een normale insolventieprocedure zouden hebben 
genoten, tenzij aandeelhouders en crediteuren daarom verzoeken. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

а) de instelling maakt op zodanige wijze 
inbreuk op, of er bestaan objectieve 
elementen ter ondersteuning van de 
vaststelling dat de instelling in de nabije 
toekomst op zodanige wijze inbreuk zal 
maken op de voor het behouden van de 
vergunning in acht te nemen 
kapitaalvereisten dat intrekking van de 
vergunning door de bevoegde autoriteit 
gerechtvaardigd zou zijn omdat de 
instelling verliezen heeft geleden of 
waarschijnlijk verliezen zal lijden die haar 
eigen vermogen geheel of vrijwel geheel
wegvagen;

a) de instelling maakt op zodanige wijze 
inbreuk op, of er bestaan objectieve 
elementen ter ondersteuning van de 
vaststelling dat de instelling in de nabije 
toekomst op zodanige wijze inbreuk zal 
maken op de voor het behouden van de 
vergunning in acht te nemen 
kapitaalvereisten dat intrekking van de 
vergunning door de bevoegde autoriteit 
gerechtvaardigd zou zijn omdat de 
instelling verliezen heeft geleden of 
waarschijnlijk verliezen zal lijden die haar 
activa, neerkomend op het gehele of 
vrijwel gehele geplaatste kapitaal,
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wegvagen;

Or. bg

Motivering
Omwille van de terminologische nauwkeurigheid is het beter te spreken van "activa" dan van 
"eigen vermogen" daar activa op een vaste waarde neerkomen. Het gaat om het cijfer dat de 
crediteuren van de bank informeert over de activa die zij aanhoudt. Het eigen vermogen kan 
alleen toe- of afnemen, terwijl activa kunnen worden weggevaagd. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werknemers of voormalige werknemers 
van de onder a) en b) bedoelde autoriteiten;

d) werknemers of voormalige werknemers 
van de onder a), b) en c) bedoelde 
autoriteiten;

Or. bg

Motivering

De vereisten inzake naleving van het beroepsgeheim zouden niet alleen moeten gelden voor 
werknemers of voormalige werknemers van de afwikkelingsautoriteiten, de bevoegde 
autoriteiten en de EBA, maar ook voor die van de bevoegde ministeries. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 103 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheidsdelegatie wordt met 
ingang van de in artikel 116 vermelde 
datum voor onbepaalde tijd toegekend.

2. De bevoegdheidsdelegatie wordt met 
ingang van de in artikel 116 vermelde 
datum voor een periode van vijf jaar
toegekend. De Commissie stelt uiterlijk zes 
maanden voor het einde van de voormelde 
periode van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie.

Or. bg
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Motivering

Het voorstel van de Commissie om de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen voor onbepaalde tijd toe te kennen is strijdig met artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. De bevoegdheidsdelegatie voor onbepaalde 
tijd toekennen is weliswaar een manier om de duur ervan te bepalen, maar daarbij wordt over 
het hoofd gezien dat de concrete elementen waarop de delegatie betrekking heeft, kunnen 
veranderen.  

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 103 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens de artikelen 2, 4, 28, 37, 
39, 43, 86, 94, 97 en 98 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 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een krachtens de artikelen 2, 4, 28, 37, 
39, 43, 86, 94, 97 en 98 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 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. bg

Motivering

De termijn voor de indiening van bezwaren moet worden verlengd om het Parlement en de 
Raad de mogelijkheid te bieden de gedelegeerde handeling grondig te bestuderen en na te 
gaan of zij in de gegeven versie kan worden goedgekeurd.


