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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv kommer att leda till enhetliga regler inom EU för återhämtning och 
rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersinstitut. Den föreslagna mekanismen för 
återhämtning och rekonstruktion för kreditinstitut på obestånd syftar till att trygga EU:s 
bank- och finansieringssystem och minimera skattebetalarnas kostnader. Kommissionens 
förslag är välbetänkt eftersom det innebär införandet av flera verktyg för att hantera bankernas 
obestånd. Dessa verktyg skulle kunna motverka systemkrisen inom banksektorn och värna 
marknadens och samhällets intresse av viktiga banktjänster som tillhandahålls av 
icke-vinstgenererande kreditinstitut och samtidigt minska statliga stöd till insolventa 
kreditinstitut. De föreslagna ändringarna korrigerar några otydligheter i det förslag till direktiv 
som lagts fram av kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionens finansmarknader är mycket 
integrerade och inbegriper många 
kreditinstitut med stor gränsöverskridande 
verksamhet. Om ett kreditinstitut med 
gränsöverskridande verksamhet hamnar på 
obestånd, torde detta påverka 
finansmarknadernas stabilititet i de olika 
medlemsstater där det är verksamt. 
Medlemsstaternas oförmåga att ta kontroll 
över ett kreditinstitut på obestånd och 
rekonstruera det på ett sätt som effektivt 
förhindrar omfattande systemskador kan 
undergräva medlemsstaternas ömsesidiga 
förtroende och den inre marknadens 
trovärdighet när det gäller finansiella 
tjänster. Finansmarknadernas stabilitet är 
därför en väsentlig förutsättning för 
upprättandet av den inre marknaden och 
dennas funktion.

(2) Unionens finansmarknader är mycket 
integrerade och inbegriper många 
kreditinstitut med stor gränsöverskridande 
verksamhet. Om ett kreditinstitut med 
gränsöverskridande verksamhet hamnar på 
obestånd, torde detta påverka 
finansmarknadernas stabilititet i de olika 
medlemsstater där det är verksamt. 
Medlemsstaternas oförmåga att ta kontroll 
över ett kreditinstitut på obestånd och 
rekonstruera det på ett sätt som effektivt 
förhindrar omfattande systemskador kan 
undergräva medlemsstaternas ömsesidiga 
förtroende och skattebetalarnas förtroende 
för finansiella tjänster på den inre
marknaden. Finansmarknadernas stabilitet 
är därför en väsentlig förutsättning för 
upprättandet av den inre marknaden och 
dennas funktion.

Or. bg
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Motivering

Syftet med en sådan politisk ram är att förse de behöriga myndigheterna med gemensamma 
och effektiva verktyg och befogenheter för att föregripa bankkriser, trygga den finansiella 
stabiliteten och minimera skattebetalarnas förluster.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det bör alltid övervägas att ett institut 
på obestånd avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden, innan beslut fattas 
om att driva institutet vidare. Ett insolvent 
institut bör i största möjliga utsträckning 
drivas vidare med användning av privata 
medel. Detta kan antingen ske genom 
försäljning till eller sammanslagning med 
en privat köpare, genom att institutets 
skulder skrivs ned eller dess skulder 
omvandlas till aktier för en 
rekapitalisering.

(28) Det bör alltid övervägas att ett institut 
på obestånd avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden, innan beslut fattas 
om att driva institutet vidare. Ett insolvent 
institut bör drivas vidare med användning 
av privata medel. Detta kan antingen ske 
genom försäljning till eller 
sammanslagning med en privat köpare, 
genom att institutets skulder skrivs ned 
eller dess skulder omvandlas till aktier för 
en rekapitalisering.

Or. bg

Motivering

Det grundläggande syftet med direktivet är att bevara allmänhetens förtroende för 
banksystemet genom att trygga den finansiella stabiliteten och minimera skattebetalarnas 
förluster. I följande del av direktivet framhålls att offentligt stöd till banker på obestånd inte 
bör tillåtas. Det är oacceptabelt att ett kreditinstitut på obestånd skulle ha någon som helst 
möjlighet att utöva sin verksamhet med stöd av allmänna medel.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att säkra aktieägares och 
borgenärers rätt att inte få ut mindre än vad 
de hade fått ut om hela institutet hade
avvecklats genom normala 

(32) För att säkra aktieägares och 
borgenärers rätt att inte få ut mindre än vad 
de hade fått ut om hela institutet hade 
avvecklats genom normala 
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insolvensförfaranden, bör tydliga 
skyldigheter fastställas för värderingen av 
institutets tillgångar och skulder. Det bör 
också ges tillräcklig tid till att korrekt 
uppskatta hur det skulle ha behandlats, om 
hela institutet hade avvecklats genom 
normala insolvensförfaranden. Det bör vara 
möjligt att inleda en sådan värdering redan 
under den tidiga ingripandefasen. Innan 
någon rekonstruktionsåtgärd vidtas, bör en 
uppskattning bör göras av värdet av 
institutets tillgångar och skulder och av hur 
aktieägare och borgenärer skulle ha 
behandlats vid normala 
insolvensförfaranden. Sådana värderingar 
bör bli föremål för rättslig prövning endast 
tillsammans med rekonstruktionsbeslutet. 
Efter att rekonstruktionsverktygen 
tillämpats bör det dessutom finnas en 
skyldighet att genomföra en 
efterhandsjämförelse mellan den 
behandling som aktieägare och borgenärer 
faktiskt fått och hur de skulle ha behandlats 
vid normala insolvensförfaranden. Om det 
konstateras att aktieägare och borgenärer 
för sina fordringar fått ut ett lägre belopp 
än vad de hade erhållit vid normala 
insolvensförfaranden, bör de ha rätt att få 
ut mellanskillnaden. I motsats till 
värderingen före rekonstruktionsåtgärden 
bör det vara möjligt att bestrida denna 
jämförelse separat från 
rekonstruktionsbeslutet. Medlemsstaterna 
bör ha frihet att besluta om förfarandet för 
hur utbetalning av eventuell mellanskillnad 
ska ske till aktieägare och borgenärer. 
Denna eventuella mellanskillnad bör 
betalas med hjälp av de finansiella 
arrangemang som fastställs i enlighet med 
detta direktiv.

insolvensförfaranden, bör tydliga 
skyldigheter fastställas för värderingen av 
institutets tillgångar och skulder. Det bör 
också ges tillräcklig tid till att korrekt 
uppskatta hur det skulle ha behandlats, om 
hela institutet hade avvecklats genom 
normala insolvensförfaranden. Det bör vara 
möjligt att inleda en sådan värdering redan 
under den tidiga ingripandefasen. Innan 
någon rekonstruktionsåtgärd vidtas, bör en 
uppskattning bör göras av värdet av 
institutets tillgångar och skulder och av hur 
aktieägare och borgenärer skulle ha 
behandlats vid normala 
insolvensförfaranden. Sådana värderingar 
bör bli föremål för rättslig prövning endast 
tillsammans med rekonstruktionsbeslutet. 
Efter att rekonstruktionsverktygen 
tillämpats bör det dessutom finnas en 
möjlighet att genomföra en 
efterhandsjämförelse mellan den 
behandling som aktieägare och borgenärer 
faktiskt fått och hur de skulle ha behandlats 
vid normala insolvensförfaranden, om 
detta begärs av aktieägarna och 
borgenärerna. Om det konstateras att 
aktieägare och borgenärer för sina 
fordringar fått ut ett lägre belopp än vad de 
hade erhållit vid normala 
insolvensförfaranden, bör de ha rätt att få 
ut mellanskillnaden. I motsats till 
värderingen före rekonstruktionsåtgärden 
bör det vara möjligt att bestrida denna 
jämförelse separat från 
rekonstruktionsbeslutet. Medlemsstaterna 
bör ha frihet att besluta om förfarandet för 
hur utbetalning av eventuell mellanskillnad 
ska ske till aktieägare och borgenärer. 
Denna eventuella mellanskillnad bör 
betalas med hjälp av de finansiella 
arrangemang som fastställs i enlighet med 
detta direktiv.

Or. bg
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Motivering

Innan rekonstruktionsåtgärden vidtas görs en värdering av den behandling som aktieägarna 
och borgenärerna skulle ha fått vid ett normalt insolvensförfarande. Därför är det inte 
nödvändigt med en obligatorisk efterhandsjämförelse mellan den behandling som aktieägare 
och borgenärer faktiskt fått och den behandling de skulle ha fått vid ett normalt 
insolvensförfarande, såvida en sådan jämförelse inte begärs av aktieägarna och 
borgenärerna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(а) Institutet uppfyller inte, eller det 
föreligger objektiva faktorer till stöd för 
fastställandet av att institutet inte inom den 
närmaste framtiden kommer att kunna 
uppfylla, kapitalkraven för fortsatt 
auktorisation på ett sådant sätt att det kan 
föranleda de behöriga myndigheterna att 
dra in auktorisationen eftersom institutet 
har drabbats eller sannolikt kommer att 
drabbas av förluster som kommer att 
förbruka hela eller praktiskt taget hela dess
egna kapital.

(а) Institutet uppfyller inte, eller det 
föreligger objektiva faktorer till stöd för 
fastställandet av att institutet inte inom den 
närmaste framtiden kommer att kunna 
uppfylla, kapitalkraven för fortsatt 
auktorisation på ett sådant sätt att det kan 
föranleda de behöriga myndigheterna att 
dra in auktorisationen eftersom institutet 
har drabbats eller sannolikt kommer att 
drabbas av förluster som kommer att 
förbruka dess tillgångar motsvarande hela 
eller praktiskt taget hela det egna kapitalet.

Or. bg

Motivering

En terminologisk precisering bör göras med utbyte av ”kapital” mot ”tillgångar” eftersom 
kapitalet har en fastställd storlek. Det är en siffra som ger bankens borgenärer ett mått på 
tillgångarna. Kapitalet kan endast ökas eller minskas, medan tillgångarna kan förbrukas.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Anställda och tidigare anställda hos de 
myndigheter som avses enligt punkterna a 

(d) Anställda och tidigare anställda hos de 
myndigheter som avses enligt leden a–c.
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och b.

Or. bg

Motivering

Sekretesskravet bör vara bindande inte bara för anställda eller tidigare anställda hos 
rekonstruktionsmyndigheterna, behöriga organ och EBA utan även för behöriga ministerier.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 103 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenheter ska ges på 
obestämd tid från och med den dag som 
anges i artikel 116.

2. Delegeringen av befogenheter ska ges 
för en period på fem år från och med den 
dag som anges i artikel 116. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
sex månader före utgången av perioden 
på fem år.

Or. bg

Motivering

Kommissionens förslag om rätten att anta delegerade akter på obestämd tid strider mot 
artikel 290 i EUF-fördraget. Även om den obestämda tiden konkretiserar delegeringens 
kontinuitet tar den inte hänsyn till att de faktiska förhållanden som delegeringen omfattar kan 
komma att ändras. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 103 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som har antagits enligt 
artikel 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 och 
98 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har motsatt 
sig detta inom två månader från det datum 
då akten delgetts Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 

5. En delegerad akt som har antagits enligt 
artikel 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 och 
98 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har motsatt 
sig detta inom tre månader från det datum 
då akten delgetts Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 
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och rådet före utgången av denna period 
har informerat kommissionen om att de 
inte kommer att motsätta sig detta. Denna 
period ska förlängas med två månader på 
begäran av Europaparlamentet eller rådet.

och rådet före utgången av denna period 
har informerat kommissionen om att de 
inte kommer att motsätta sig detta. Denna 
period ska förlängas med två månader på 
begäran av Europaparlamentet eller rådet.

Or. bg

Motivering

Europaparlamentets och rådets tidsfrist för att meddela om de motsätter sig ett förslag till 
delegerad akt måste förlängas. Europaparlamentet och rådet behöver tid för att granska 
varje förslag, så att de kan bedöma om ett antagande av förslagen såsom de är utformade är 
ändamålsenligt och rimligt.


