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Ændringsforslag 14
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) 
offentliggjorde den 9. november 2015 term 
sheet for den samlede 
tabsabsorberingskapacitet (Total Loss-
absorbing Capacity, TLAC) ("TLAC-
standarden"), der blev godkendt af G-20 i 
november 2015. Ifølge TLAC-standarden 
skal globale systemisk vigtige banker ("G-
SIB'er"), kaldet globale systemisk vigtige 
institutter ("G-SII'er") i EU-retten, have et 
tilstrækkeligt minimumsbeløb i meget 
tabsabsorberende forpligtelser (der kan 
være omfattet af bail-in) for at sikre en 
smidig og hurtig tabsabsorbering og 
rekapitalisering ved afvikling. I sin 
meddelelse af 24. november 2015 
11forpligtede Kommissionen sig til at 
fremsætte et lovforslag inden udgangen af 
2016, således at TLAC-standarden kunne 
gennemføres inden den internationalt 
fastsatte frist i 2019.

(1) Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) 
offentliggjorde den 9. november 2015 term 
sheet for den samlede 
tabsabsorberingskapacitet (Total Loss-
absorbing Capacity, TLAC) ("TLAC-
standarden"), der blev godkendt af G-20 i 
november 2015. Ifølge TLAC-standarden 
skal globale systemisk vigtige banker ("G-
SIB'er"), kaldet globale systemisk vigtige 
institutter ("G-SII'er") i EU-retten, have et 
tilstrækkeligt minimumsbeløb i meget 
tabsabsorberende forpligtelser (der kan 
være omfattet af bail-in) for at sikre en 
smidig og hurtig tabsabsorbering og 
rekapitalisering ved afvikling. På den 
anden side har den udbredte anvendelse 
af offentlige midler til at rekapitalisere 
banker siden da vist, at bankunionens 
lovgivningsmæssige og institutionelle 
rammer er langt fra at kunne løse 
problemet fuldt ud. I sin meddelelse af 24. 
november 201511 forpligtede 
Kommissionen sig til at fremsætte et 
lovforslag inden udgangen af 2016, således 
at TLAC-standarden kunne gennemføres 
inden den internationalt fastsatte frist i
2019.

_________________ _________________

11 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Den 
Europæiske Centralbank, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Hen imod fuldførelsen af 
bankunionen", 24.11.2015, COM(2015) 
587 final.

11 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Den 
Europæiske Centralbank, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Hen imod fuldførelsen af 
bankunionen", 24.11.2015, COM(2015) 
587 final.

Or. pt
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Ændringsforslag 15
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved gennemførelsen af TLAC-
standarden i EU skal der ligeledes tages 
hensyn til det eksisterende 
institutspecifikke minimumskrav til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver ("MREL"), der finder anvendelse 
på alle kreditinstitutter og 
investeringsselskaber i Unionen, som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/59/EU12. Da TLAC og 
MREL har samme mål om at sikre, at 
kreditinstitutter og investeringsselskaber i 
Unionen har en tilstrækkelig 
tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet, bør de to krav 
være komplementære elementer i et fælles 
regelsæt. I praksis bør det harmoniserede 
minimumsniveau for TLAC-standarden for 
G-SII'er ("TLAC-minimumskravet") 
indføres i Unionen gennem ændringer af 
forordning (EU) nr. 575/201313, og det 
institutspecifikke tillæg for G-SII'er og det 
institutspecifikke krav til ikke-G-SII'er, 
der benævnes minimumskravet til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver, bør indføres gennem målrettede 
ændringer af direktiv 2014/59/EU og 
forordning (EU) nr. 806/201414. De 
relevante bestemmelser i denne forordning 
om institutters tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet bør anvendes 
sammen med bestemmelserne i 
ovennævnte retsakter og i direktiv 
2013/36/EU15 på en ensartet måde.

(2) Ved gennemførelsen af TLAC-
standarden i EU skal der ligeledes tages 
hensyn til det eksisterende 
institutspecifikke minimumskrav til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver ("MREL"), der finder anvendelse 
på alle kreditinstitutter og 
investeringsselskaber i Unionen, som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/59/EU12. Da TLAC og 
MREL har samme mål om at sikre, at 
kreditinstitutter og investeringsselskaber i 
Unionen har en tilstrækkelig 
tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet, bør de to krav 
være komplementære elementer i et fælles 
regelsæt. I praksis bør det harmoniserede 
minimumsniveau for TLAC-standarden 
("TLAC-minimumskravet") indføres i 
Unionen gennem ændringer af forordning 
(EU) nr. 575/201313, og det 
institutspecifikke tillæg, der benævnes 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, bør 
indføres gennem målrettede ændringer af 
direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) 
nr. 806/201414. De relevante bestemmelser 
i denne forordning om institutters 
tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet bør anvendes 
sammen med bestemmelserne i 
ovennævnte retsakter og i direktiv 
2013/36/EU15 på en ensartet måde.

_________________ _________________

12Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/59/EU af 15. maj 2014 om et 
regelsæt for genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

12Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/59/EU af 15. maj 2014 om et 
regelsæt for genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
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13Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

13Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 
2014 om ensartede regler og en ensartet 
procedure for afvikling af kreditinstitutter 
og visse investeringsselskaber inden for 
rammerne af en fælles 
afviklingsmekanisme og en fælles 
afviklingsfond og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 
225 af 30.7.2014, s. 1).

14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 
2014 om ensartede regler og en ensartet 
procedure for afvikling af kreditinstitutter 
og visse investeringsselskaber inden for 
rammerne af en fælles 
afviklingsmekanisme og en fælles 
afviklingsfond og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 
225 af 30.7.2014, s. 1).

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Ændringsforslag 16
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede regler i de medlemsstater, 
som deltager i den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM), om 
gennemførelsen af TLAC-standarden, 
skaber yderligere omkostninger og 
retsusikkerhed for institutter og gør det 
vanskeligere at anvende bail-in-værktøjet 
for grænseoverskridende institutter. Det 
forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede EU-regler, fordrejer 

(3) Det forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede regler i de medlemsstater, 
som deltager i den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM), om 
gennemførelsen af TLAC-standarden, 
skaber yderligere omkostninger og 
retsusikkerhed for institutter og gør det 
vanskeligere at anvende bail-in-værktøjet 
for grænseoverskridende institutter. Det 
forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede EU-regler, fordrejer 
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ligeledes konkurrencen på det indre 
marked, da institutternes omkostninger ved 
at opfylde de eksisterende krav og TLAC-
standarden kan være meget forskellige i de 
deltagende medlemsstater. Det er derfor 
nødvendigt at fjerne disse hindringer for 
det indre markeds funktion og at undgå 
konkurrencefordrejninger som følge af 
manglende harmoniserede EU-regler om 
gennemførelsen af TLAC-standarden. Det 
relevante retsgrundlag for denne 
forordning bør derfor være artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) som fortolket i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

ligeledes konkurrencen på det indre 
marked, da institutternes omkostninger ved 
at opfylde de eksisterende krav og TLAC-
standarden kan være meget forskellige i de 
deltagende medlemsstater. Det er derfor 
nødvendigt at fjerne disse hindringer for 
det indre markeds funktion og at undgå 
konkurrencefordrejninger som følge af 
manglende harmoniserede EU-regler om 
gennemførelsen af TLAC-standarden. Det 
relevante retsgrundlag for denne 
forordning bør derfor være artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) som fortolket i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis. På den anden side har den 
finansielle sektors koncentration, som for 
nylig er drevet frem af bankunionen, 
bragt denne unions ustabilitet frem i lyset, 
øget betydningen af enheder, der er "for 
store til at krakke", og sat spørgsmålstegn 
ved hele systemets troværdighed.

Or. pt

Ændringsforslag 17
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede regler i de medlemsstater, 
som deltager i den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM), om 
gennemførelsen af TLAC-standarden, 
skaber yderligere omkostninger og 
retsusikkerhed for institutter og gør det 
vanskeligere at anvende bail-in-værktøjet 
for grænseoverskridende institutter. Det 
forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede EU-regler, fordrejer 
ligeledes konkurrencen på det indre 
marked, da institutternes omkostninger ved 
at opfylde de eksisterende krav og TLAC-

(3) Det forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede regler i de medlemsstater, 
som deltager i den fælles 
afviklingsmekanisme (SRM), om 
gennemførelsen af TLAC-standarden, 
skaber yderligere omkostninger og 
retsusikkerhed og gør det vanskeligere at 
anvende bail-in-værktøjet for 
grænseoverskridende institutter. Det 
forhold, at der ikke er nogen 
harmoniserede EU-regler, fordrejer 
ligeledes konkurrencen på det indre 
marked, da institutternes omkostninger ved 
at opfylde de eksisterende krav og TLAC-
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standarden kan være meget forskellige i de 
deltagende medlemsstater. Det er derfor 
nødvendigt at fjerne disse hindringer for 
det indre markeds funktion og at undgå 
konkurrencefordrejninger som følge af 
manglende harmoniserede EU-regler om 
gennemførelsen af TLAC-standarden. Det 
relevante retsgrundlag for denne 
forordning bør derfor være artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) som fortolket i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

standarden kan være meget forskellige i de 
deltagende medlemsstater. Det er derfor 
nødvendigt at fjerne disse hindringer for 
det indre markeds funktion og at undgå 
konkurrencefordrejninger som følge af 
manglende harmoniserede EU-regler om 
gennemførelsen af TLAC-standarden. Det 
relevante retsgrundlag for denne 
forordning bør derfor være artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) som fortolket i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 18
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Afviklingsinstansen bør sikre, at 
institutter har en tilstrækkelig 
tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet til at sikre en 
smidig og hurtig tabsabsorbering og 
rekapitalisering ved afvikling med minimal 
indvirkning på den finansielle stabilitet og 
skatteyderne. Dette bør opnås, ved at 
institutterne overholder et institutspecifikt 
minimumskrav til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver fastlagt i 
forordning (EU) nr. 806/2014.

(5) Afviklingsinstansen bør sikre, at 
institutter har en tilstrækkelig 
tabsabsorberings- og 
rekapitaliseringskapacitet til at sikre en 
smidig og hurtig tabsabsorbering og 
rekapitalisering ved afvikling med minimal 
indvirkning på den finansielle stabilitet og 
skatteyderne. Dette bør opnås, ved at 
institutterne overholder et institutspecifikt 
minimumskrav til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver fastlagt i 
forordning (EU) nr. 806/2014. For at 
kunne udføre sit arbejde ordentligt bør 
Afviklingsinstansen i størst mulige 
omfang have mulighed for at undgå 
outsourcing af tjenester, der er af 
betydning for dens beslutningsproces.

Or. pt

Ændringsforslag 19
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Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kriterierne for 
nedskrivningsrelevante passiver bør 
tilpasses nøje til de fastsatte kriterier i 
forordning (EU) nr. 575/2013 for TLAC-
minimumskravet i overensstemmelse med 
de supplerende justeringer og krav, der er 
indført i nærværende forordning. Visse 
gældsinstrumenter med en indbygget 
derivatkomponent såsom visse 
strukturerede obligationer bør navnlig 
kunne opfylde MREL-kravet, hvis de har 
en fast hovedstol, som skal tilbagebetales 
ved forfald, og det ekstra afkast kun er 
knyttet til et derivat og afhænger af et 
referenceaktivs afkast. I lyset af den faste 
hovedstol bør disse instrumenter være 
meget tabsabsorberende og nemt kunne 
omfattes af bail-in ved afvikling.

(7) Kriterierne for 
nedskrivningsrelevante passiver bør 
tilpasses nøje til de fastsatte kriterier i 
forordning (EU) nr. 575/2013 for TLAC-
minimumskravet. Nedskrivningsrelevante 
passiver bør være klart efterstillet andre 
forpligtelser for at undgå problemer med 
overholdelsen af princippet om, at "ingen 
kreditorer må stilles ringere".

Or. en

Ændringsforslag 20
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De forpligtelser, som kan opfylde 
MREL-kravet, omfatter i princippet alle 
forpligtelser knyttet til usikrede 
ikkepriviligerede fordringer 
(ikkeefterstillede forpligtelser), 
medmindre de ikke opfylder specifikke 
kriterier fastlagt i nærværende 
forordning. For at forbedre 
afviklingsmulighederne for institutter 
gennem en effektiv anvendelse af bail-in-
værktøjet bør Afviklingsinstansen have 

(8) For at forbedre 
afviklingsmulighederne for institutter 
gennem en effektiv anvendelse af bail-in-
værktøjet bør Afviklingsinstansen kræve, 
at det selskabsspecifikke krav opfyldes 
med efterstillede forpligtelser, navnlig når 
der er klare tegn på, at kreditorer omfattet 
af bail-in sandsynligvis vil lide tab ved 
afvikling, der er større end deres potentielle 
tab ved insolvens.
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beføjelse til at kræve, at det 
selskabsspecifikke krav opfyldes med 
efterstillede forpligtelser, navnlig når der er 
klare tegn på, at kreditorer omfattet af bail-
in sandsynligvis vil lide tab ved afvikling, 
der er større end deres potentielle tab ved 
insolvens. Kravet om at opfylde MREL 
med ikkeefterstillede forpligtelser bør kun 
stilles, i det omfang det er nødvendigt for 
at undgå, at kreditorernes tab ved 
afvikling ikke er større end de tab, de ville 
have lidt ved insolvens. Ethvert krav om 
efterstillelse af gældsinstrumenter stillet 
af Afviklingsinstansen vedrørende 
MREL-kravet bør ikke berøre muligheden 
for at opfylde TLAC-minimumskravet 
med ikkeefterstillede gældsinstrumenter i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 575/2013 og TLAC-standarden.

Or. en

Ændringsforslag 21
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) MREL-kravet bør give institutter 
mulighed for at absorbere forventede tab 
ved afvikling og rekapitalisere instituttet 
efter afviklingen. Afviklingsinstansen bør 
på grundlag af den valgte afviklingsstrategi 
behørigt begrunde det pålagte MREL-
niveau, navnlig hvad angår behovet for og 
omfanget af det krav, der er omhandlet i 
artikel 104a i direktiv 2013/36/EU, i 
rekapitaliseringsbeløbet. Dette beløb bør 
omfatte det samlede forventede tab ved 
afvikling, som svarer til instituttets 
kapitalgrundlagskrav og det 
rekapitaliseringsbeløb, som giver instituttet 
mulighed for at opfylde det 
kapitalgrundlagskrav, som er nødvendigt 
for at kunne få tilladelse til at fortsætte sine 

(9) MREL-kravet bør give institutter 
mulighed for at absorbere forventede tab 
ved afvikling og rekapitalisere instituttet 
efter afviklingen. Afviklingsinstansen bør 
på grundlag af den valgte afviklingsstrategi 
behørigt begrunde det pålagte MREL-
niveau, navnlig hvad angår behovet for og 
omfanget af det krav, der er omhandlet i 
artikel 104a i direktiv 2013/36/EU, i 
rekapitaliseringsbeløbet. Dette beløb bør 
omfatte det samlede forventede tab ved 
afvikling, som svarer til instituttets 
kapitalgrundlagskrav og det 
rekapitaliseringsbeløb, som giver instituttet 
mulighed for at opfylde det 
kapitalgrundlagskrav, som er nødvendigt 
for at kunne få tilladelse til at fortsætte sine 
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aktiviteter inden for rammerne af den 
valgte afviklingsstrategi, efter afviklingen. 
MREL-kravet bør udtrykkes som en 
procentdel af målene for den samlede 
risikoeksponering og gearingsgraden, og 
institutterne bør opfylde begge 
målniveauer. Afviklingsinstansen bør have 
beføjelse til at justere
rekapitaliseringsbeløbene i behørigt 
begrundede tilfælde, således at de i 
tilstrækkelig grad også afspejler de øgede 
risici, der gør sig gældende for 
afviklingsmulighederne som følge af 
afviklingskoncernens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil, og således i disse begrænsede 
tilfælde kræve, at de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
artikel 12d, stk. 3, første afsnit, og stk. 4, 
forhøjes.

aktiviteter inden for rammerne af den 
valgte afviklingsstrategi, efter afviklingen. 
MREL-kravet bør udtrykkes som en 
procentdel af målene for den samlede 
risikoeksponering og gearingsgraden, og 
institutterne bør opfylde begge 
målniveauer. Afviklingsmyndigheden bør 
have beføjelse til at opjustere
rekapitaliseringsbeløbene med henblik på
at tilføje en sikkerhedsmargen til dækning
af omkostninger, der kan opstå i 
forbindelse med gennemførelsen af enten 
afviklingshandlinger eller en 
virksomhedsomlægningsplan.

Or. en

Ændringsforslag 22
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forbedre deres 
afviklingsmuligheder bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
pålægge G-SII'er et institutspecifikt 
MREL-krav ud over TLAC-
minimumskravet fastlagt i forordning (EU) 
nr. 575/2013. Dette institutspecifikke 
MREL-krav må kun pålægges, når TLAC-
minimumskravet ikke er tilstrækkeligt til at 
absorbere tab og rekapitalisere et G-SII 
med den valgte afviklingsstrategi.

(10) For at forbedre deres 
afviklingsmuligheder bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
pålægge G-SII'er samt G-SII'er og 
institutter, der ikke betragtes som mindre 
signifikante i henhold til Rådets 
forordning (EU) nr. 1024/20131, et 
institutspecifikt MREL-krav ud over 
TLAC-minimumskravet fastlagt i 
forordning (EU) nr. 575/2013. Dette 
institutspecifikke MREL-krav må kun 
pålægges, når TLAC-minimumskravet af 
de kompetente myndigheder vurderes som 
ikke tilstrækkeligt til at absorbere tab og 
rekapitalisere et G-SII med den valgte 
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afviklingsstrategi.

________________

1a Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 
af 15. oktober 2013 om overdragelse af 
specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 
(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

Or. en

Ændringsforslag 23
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forbedre deres 
afviklingsmuligheder bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
pålægge G-SII'er et institutspecifikt 
MREL-krav ud over TLAC-
minimumskravet fastlagt i forordning (EU) 
nr. 575/2013. Dette institutspecifikke 
MREL-krav må kun pålægges, når TLAC-
minimumskravet ikke er tilstrækkeligt til 
at absorbere tab og rekapitalisere et G-SII 
med den valgte afviklingsstrategi.

(10) For at forbedre deres 
afviklingsmuligheder bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
pålægge G-SII'er et institutspecifikt 
MREL-krav ud over TLAC-
minimumskravet fastlagt i forordning (EU) 
nr. 575/2013, når det skønnes nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 24
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved fastsættelsen af MREL-
niveauet bør Afviklingsinstansen tage
hensyn til graden af et instituts systemiske 

(11) Ved fastsættelsen af MREL-
niveauet bør Afviklingsinstansen tage 
hensyn til graden af et instituts systemiske 
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betydning og de potentielle negative 
virkninger for den finansielle stabilitet, 
hvis et institut bliver nødlidende. 
Afviklingsinstansen bør tage hensyn til 
behovet for lige konkurrencevilkår mellem 
G-SII'er og andre sammenlignelige 
institutter med systemisk betydning i de 
deltagende medlemsstater. MREL-kravet 
til institutter, der ikke er identificeret som 
G-SII'er, men som har en systemisk 
betydning i deltagende medlemsstater, der 
er sammenlignelig med G-SII'ers
systemiske betydning, bør således ikke 
afvige uforholdsmæssigt fra niveauet for 
og sammensætningen af det generelt 
fastsatte MREL-krav for G-SII'er.

betydning og de potentielle negative 
virkninger for den finansielle stabilitet, 
hvis et institut bliver nødlidende. 
Afviklingsinstansen bør tage hensyn til 
behovet for lige konkurrencevilkår mellem 
G-SII'er og andre sammenlignelige 
institutter med systemisk betydning i de 
deltagende medlemsstater, såsom O-SII'er 
og institutter, der ikke betragtes som 
mindre signifikante i henhold til Rådets 
forordning (EU) nr. 1024/20131. MREL-
kravet til institutter, der ikke er 
identificeret som G-SII'er, men som har en 
systemisk betydning i deltagende 
medlemsstater, der er sammenlignelig med 
G-SII'ers systemiske betydning, bør således 
ikke afvige fra niveauet for og 
sammensætningen af det generelt fastsatte 
MREL-krav for G-SII'er.

________________

1a Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 
af 15. oktober 2013 om overdragelse af 
specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 
(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

Or. en

Ændringsforslag 25
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved fastsættelsen af MREL-
niveauet bør Afviklingsinstansen tage 
hensyn til graden af et instituts systemiske 
betydning og de potentielle negative 
virkninger for den finansielle stabilitet, 
hvis et institut bliver nødlidende. 
Afviklingsinstansen bør tage hensyn til 
behovet for lige konkurrencevilkår mellem 
G-SII'er og andre sammenlignelige 

(11) Ved fastsættelsen af MREL-
niveauet bør Afviklingsinstansen tage 
hensyn til graden af et instituts systemiske 
betydning og de potentielle negative 
virkninger for den finansielle stabilitet, 
hvis et institut bliver nødlidende. 
Afviklingsinstansen bør tage hensyn til 
behovet for lige konkurrencevilkår mellem 
G-SII'er og andre sammenlignelige 
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institutter med systemisk betydning i de 
deltagende medlemsstater. MREL-kravet 
til institutter, der ikke er identificeret som 
G-SII'er, men som har en systemisk 
betydning i deltagende medlemsstater, der 
er sammenlignelig med G-SII'ers 
systemiske betydning, bør således ikke 
afvige uforholdsmæssigt fra niveauet for 
og sammensætningen af det generelt 
fastsatte MREL-krav for G-SII'er.

institutter med systemisk betydning i de 
deltagende medlemsstater. MREL-kravet 
til institutter, der ikke er identificeret som 
G-SII'er, men som har en systemisk 
betydning i deltagende medlemsstater, der 
er sammenlignelig med G-SII'ers 
systemiske betydning, bør således ikke 
afvige uforholdsmæssigt fra niveauet for 
og sammensætningen af det generelt 
fastsatte MREL-krav for G-SII'er og kan 
også være højere end dette niveau.

Or. en

Ændringsforslag 26
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I lighed med de beføjelser, de 
kompetente myndigheder er tillagt i 
direktiv 2013/36/EU, bør 
Afviklingsinstansen have mulighed for at 
stille krav til institutterne om opnåelse af 
højere MREL-niveauer og samtidig 
håndtere overtrædelser af disse niveauer 
på en mere fleksibel måde, navnlig ved at 
afbøde de automatiske virkninger af disse 
overtrædelser i form af begrænsninger af 
de maksimale udlodningsbeløb 
("MUB'er"). Afviklingsinstansen bør 
kunne vejlede institutterne i at dække 
yderligere beløb til dækning af tab ved 
afvikling, som er større end de 
kapitalgrundlagskrav, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 
2013/36/EU, og/eller i at sikre en 
tilstrækkelig markedstillid til instituttet 
efter afviklingen. For at sikre 
overensstemmelsen med direktiv 
2013/36/EU må der kun vejledes om 
dækning af yderligere tab, når de 
kompetente tilsynsmyndigheder har 
anmodet om "kapitalvejledningen" i 

(12) I lighed med de beføjelser, de 
kompetente myndigheder er tillagt i 
direktiv 2013/36/EU, bør 
Afviklingsinstansen have mulighed for at 
stille krav til institutterne om opnåelse af 
højere MREL-niveauer, når det skønnes
nødvendigt for afvikling.
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henhold til direktiv 2013/36/EU, og det 
angivne niveau bør ikke være højere end 
det angivne niveau i disse retningslinjer. 
For rekapitaliseringsbeløbet bør det 
angivne niveau i vejledningen i at sikre 
tilliden til markedet give instituttet 
mulighed for fortsat at opfylde kravene til 
tilladelse i en passende periode, herunder 
ved at give instituttet mulighed for at 
dække omkostningerne forbundet med 
omstrukturering af sine aktiviteter efter 
afvikling. Markedstillidsbufferen bør ikke 
overskride det kombinerede 
kapitalbufferkrav i henhold til direktiv 
2013/36/EU, medmindre et højere niveau 
er nødvendigt for at sikre, at enheden 
efter afviklingen fortsat opfylder kravene 
til tilladelse i en passende periode. Hvis en 
enhed til stadighed ikke har supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen, bør 
Afviklingsinstansen kunne kræve, at 
MREL-beløbet forøges, således at det 
dækker det angivne beløb i vejledningen. 
Ved vurderingen af, om der er tale om et 
vedvarende sammenbrud, bør 
Afviklingsinstansen tage hensyn til 
enhedens rapportering om MREL, jf. 
direktiv 2014/59/EU.

Or. en

Ændringsforslag 27
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I lighed med de beføjelser, de 
kompetente myndigheder er tillagt i 
direktiv 2013/36/EU, bør 
Afviklingsinstansen have mulighed for at 
stille krav til institutterne om opnåelse af 
højere MREL-niveauer og samtidig 

(12) I lighed med de beføjelser, de 
kompetente myndigheder er tillagt i 
direktiv 2013/36/EU, bør 
Afviklingsinstansen have mulighed for at 
stille krav til institutterne om opnåelse af 
højere MREL-niveauer og samtidig 
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håndtere overtrædelser af disse niveauer på 
en mere fleksibel måde, navnlig ved at 
afbøde de automatiske virkninger af disse 
overtrædelser i form af begrænsninger af 
de maksimale udlodningsbeløb 
("MUB'er"). Afviklingsinstansen bør 
kunne vejlede institutterne i at dække 
yderligere beløb til dækning af tab ved 
afvikling, som er større end de 
kapitalgrundlagskrav, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 
2013/36/EU, og/eller i at sikre en 
tilstrækkelig markedstillid til instituttet 
efter afviklingen. For at sikre 
overensstemmelsen med direktiv 
2013/36/EU må der kun vejledes om 
dækning af yderligere tab, når de 
kompetente tilsynsmyndigheder har 
anmodet om "kapitalvejledningen" i 
henhold til direktiv 2013/36/EU, og det 
angivne niveau bør ikke være højere end 
det angivne niveau i disse retningslinjer.
For rekapitaliseringsbeløbet bør det 
angivne niveau i vejledningen i at sikre 
tilliden til markedet give instituttet 
mulighed for fortsat at opfylde kravene til 
tilladelse i en passende periode, herunder 
ved at give instituttet mulighed for at 
dække omkostningerne forbundet med 
omstrukturering af sine aktiviteter efter 
afvikling. Markedstillidsbufferen bør ikke 
overskride det kombinerede 
kapitalbufferkrav i henhold til direktiv 
2013/36/EU, medmindre et højere niveau 
er nødvendigt for at sikre, at enheden 
efter afviklingen fortsat opfylder kravene 
til tilladelse i en passende periode. Hvis en 
enhed til stadighed ikke har supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som angivet i vejledningen, bør 
Afviklingsinstansen kunne kræve, at 
MREL-beløbet forøges, således at det 
dækker det angivne beløb i vejledningen. 
Ved vurderingen af, om der er tale om et 
vedvarende sammenbrud, bør 
Afviklingsinstansen tage hensyn til 
enhedens rapportering om MREL, jf. 
direktiv 2014/59/EU.

håndtere overtrædelser af disse niveauer på 
en mere fleksibel måde, navnlig ved at 
afbøde de automatiske virkninger af disse 
overtrædelser i form af begrænsninger af 
de maksimale udlodningsbeløb 
("MUB'er"). Afviklingsinstansen bør 
kunne vejlede institutterne i at dække 
yderligere beløb til dækning af tab ved 
afvikling, som er større end de 
kapitalgrundlagskrav, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 
2013/36/EU, og/eller i at sikre en 
tilstrækkelig markedstillid til instituttet 
efter afviklingen. For 
rekapitaliseringsbeløbet bør det angivne 
niveau i vejledningen i at sikre tilliden til 
markedet give instituttet mulighed for 
fortsat at opfylde kravene til tilladelse i en 
passende periode. Hvis en enhed til 
stadighed ikke har supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som angivet i vejledningen, bør 
den underlægges delvise begrænsninger 
af MUB'erne. Når en enhed ikke har 
supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i mere seks 
måneder, bør de relevante myndigheder 
udøve deres beføjelser til at håndtere 
manglende overtrædelse af MREL-kravet.
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Or. en

Ændringsforslag 28
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Institutter, der ikke er 
afviklingsenheder, bør opfylde det 
selskabsspecifikke krav på individuelt 
niveau. Disse institutters tabsabsorberings-
og rekapitaliseringsbehov bør generelt 
dækkes af deres respektive 
afviklingsenheder gennem 
afviklingsenhedernes erhvervelse af 
nedskrivningsrelevante passiver udstedt af 
disse institutter og deres nedskrivning eller 
konvertering til ejerskabsinstrumenter, når 
disse institutter ikke længere er 
levedygtige. Det MREL-krav, der finder 
anvendelse på institutter, som ikke er 
afviklingsenheder, bør således anvendes 
sammen og i overensstemmelse med de 
krav, der finder anvendelse på 
afviklingsenheder. Det bør give 
Afviklingsinstansen mulighed for at afvikle 
en afviklingskoncern uden at afvikle visse 
af koncernens datterselskaber formelt, 
hvilket potentielt kan forstyrre markedet. 
Efter aftale med Afviklingsinstansen bør 
det være muligt at erstatte udstedelsen af 
nedskrivningsrelevante passiver til 
afviklingsenheder med 
sikkerhedsgarantier mellem 
afviklingsenheden og dens 
datterselskaber, som kan udløses, når de 
tidsfrister, der gælder for nedskrivningen 
eller konverteringen af 
nedskrivningsrelevante passiver, er 
opfyldt. Den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien bør være 
meget likvid og have en minimal markeds-
og kreditrisiko. Afviklingsinstansen bør 
ligeledes have beføjelse til at dispensere 

(14) Institutter, der ikke er 
afviklingsenheder, bør opfylde det 
selskabsspecifikke krav på individuelt 
niveau. Disse institutters tabsabsorberings-
og rekapitaliseringsbehov bør generelt 
dækkes af deres respektive 
afviklingsenheder gennem 
afviklingsenhedernes erhvervelse af 
nedskrivningsrelevante passiver udstedt af 
disse institutter og deres nedskrivning eller 
konvertering til ejerskabsinstrumenter, når 
disse institutter ikke længere er 
levedygtige. Det MREL-krav, der finder 
anvendelse på institutter, som ikke er 
afviklingsenheder, bør således anvendes 
sammen og i overensstemmelse med de 
krav, der finder anvendelse på 
afviklingsenheder. Det bør give 
Afviklingsinstansen mulighed for at afvikle 
en afviklingskoncern uden at afvikle visse 
af koncernens datterselskaber formelt, 
hvilket potentielt kan forstyrre 
markedet. Afviklingsinstansen bør 
ligeledes have beføjelse til at dispensere 
helt fra anvendelsen af MREL-kravet på 
institutter, der ikke er afviklingsenheder, 
hvis både afviklingsenheden og dens 
datterselskaber er etableret i den samme 
deltagende medlemsstat.
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helt fra anvendelsen af MREL-kravet på 
institutter, der ikke er afviklingsenheder, 
hvis både afviklingsenheden og dens 
datterselskaber er etableret i den samme 
deltagende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 29
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Enhver overtrædelse af TLAC-
minimumskravet og MREL-kravet bør 
håndteres og afhjælpes på passende vis af 
de kompetente myndigheder, 
afviklingsmyndighederne og 
Afviklingsinstansen. Da manglende 
overholdelse af disse krav kan udgøre en 
hindring for et instituts eller en koncerns 
afvikling, bør de eksisterende procedurer 
til at fjerne hindringer for afviklingen 
afkortes med henblik på en hurtig 
håndtering af eventuelle overtrædelser af 
disse krav. Afviklingsinstansen bør 
ligeledes have beføjelse til at pålægge 
institutterne at ændre 
nedskrivningsrelevante instrumenters og 
elementers løbetidsprofiler og at udarbejde 
og gennemføre planer for genoprettelse af 
MREL-niveauet.

(16) Enhver overtrædelse af TLAC-
minimumskravet og MREL-kravet bør 
håndteres og afhjælpes på passende vis af 
de kompetente myndigheder, 
afviklingsmyndighederne og 
Afviklingsinstansen. Da manglende 
overholdelse af disse krav bør udgøre en 
hindring for et instituts eller en koncerns 
afvikling, bør de eksisterende procedurer 
til at fjerne hindringer for afviklingen 
afkortes med henblik på en hurtig 
håndtering af eventuelle overtrædelser af 
disse krav. Afviklingsinstansen bør 
ligeledes have beføjelse til at pålægge 
institutterne at ændre 
nedskrivningsrelevante instrumenters og 
elementers løbetidsprofiler og at udarbejde 
og gennemføre planer for genoprettelse af 
MREL-niveauet inden for en på forhånd 
fastsat frist.

Or. en

Ændringsforslag 30
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Da målene i denne forordning, 
nemlig at fastsætte ensartede regler om 
genopretning og afvikling, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og på grund af 
foranstaltningens omfang bedre kan nås på 
EU-plan, kan EU vedtage denne forordning 
i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18) Da målene i denne forordning, 
nemlig at fastsætte ensartede regler om 
genopretning og afvikling, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og på grund af 
foranstaltningens omfang bedre kan nås på 
EU-plan, kan EU vedtage denne forordning 
i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 
Den bør dog ikke fjerne medlemsstaternes 
evne til at handle i deres egen finansielle 
sektor og således bidrage til at sikre 
institutternes stabilitet, beskytte 
indskydere og tilpasse banksektorens 
interesser til landets udviklingsbehov.

Or. pt

Ændringsforslag 31
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 24 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24b) "afviklingskoncern": en koncern af 
enheder identificeret af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 8, 
der omfatter afviklingsenheden og dens 
datterselskaber, der ikke selv er 
afviklingsenheder og ikke er 
datterselskaber af en anden 
afviklingsenhed

24b) "afviklingskoncern":

a) en koncern af enheder 
identificeret af Afviklingsinstansen i 
henhold til artikel 8, der omfatter 
afviklingsenheden og dens 
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datterselskaber, der ikke:

i) selv er afviklingsenheder

ii) er datterselskaber af en anden 
afviklingsenhed eller

iii) er enheder, der er etableret i et 
tredjeland, som ikke indgår i 
afviklingskoncernen i overensstemmelse 
med afviklingsplanen, og deres 
datterselskaber

b) kreditinstitutter, der er tilknyttet et 
centralt organ, det centrale organ og alle 
institutter, der er underlagt det centrale 
organs kontrol, hvis mindst én af disse 
enheder er en afviklingsenhed.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en afviklingskoncern bør udelukke tredjelandes datterselskaber, der selv er 
"points of entry", da disse datterselskaber vil blive behandlet separat fra resten af koncernen i 
tilfælde af afvikling. Definitionen af afviklingskoncern bør også tage højde for strukturen af 
samarbejdsgrupper, hvor tilknyttede institutter ikke er datterselskaber af det centrale organ –
som er en afviklingsenhed.

Ændringsforslag 32
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 7 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a. Artikel 7, stk. 4, affattes således:

4. Når det er nødvendigt for at sikre 
konsekvent anvendelse af høje 
afviklingsstandarder under denne 
forordning, kan Afviklingsinstansen:

"4. Når det er nødvendigt for at sikre 
konsekvent anvendelse af høje 
afviklingsstandarder under denne 
forordning, skal Afviklingsinstansen:

a) i forlængelse af en national 
afviklingsmyndigheds underretning om en 
foranstaltning i henhold til nærværende 

a) i forlængelse af en national 
afviklingsmyndigheds underretning om en 
foranstaltning i henhold til nærværende 



PE616.880v01-00 20/127 AM\1144672DA.docx

DA

artikels stk. 3 i overensstemmelse med 
artikel 31, stk. 1, inden for den behørige 
tidsfrist og under henvisning til de 
presserende omstændigheder, udstede en 
advarsel til den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed, hvis 
Afviklingsinstansen finder, at udkastet til 
afgørelse vedrørende en enhed eller 
koncern som omhandlet i nærværnede 
artikels stk. 3 ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning eller med dens 
generelle instrukser, jf. artikel 31, stk. 1, 
litra a)

artikels stk. 3 i overensstemmelse med 
artikel 31, stk. 1, inden for én uge og under 
henvisning til de presserende 
omstændigheder, udstede en advarsel til 
den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed, hvis 
Afviklingsinstansen finder, at udkastet til 
afgørelse vedrørende en enhed eller 
koncern som omhandlet i nærværende 
artikels stk. 3 ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning eller med dens 
generelle instrukser, jf. artikel 31, stk. 1, 
litra a)

b) når som helst — navnlig hvis der 
ikke i tilstrækkelig grad korrigeres som 
følge af dens advarsel, jf. litra a) — på eget 
initiativ efter samråd med den pågældende 
nationale afviklingsmyndighed eller på 
anmodning af den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed, beslutte direkte at 
udøve alle de relevante beføjelser efter 
denne forordning, også i forhold til enhver 
enhed eller koncern, som er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3.

b) når som helst – navnlig hvis der 
ikke i tilstrækkelig grad korrigeres som 
følge af dens advarsel, jf. litra a) – på eget 
initiativ efter samråd med den pågældende 
nationale afviklingsmyndighed eller på 
anmodning af den pågældende nationale 
afviklingsmyndighed, beslutte direkte at 
udøve alle de relevante beføjelser efter 
denne forordning, også i forhold til enhver 
enhed eller koncern, som er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 33
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 6, tredje afsnit, affattes 
således:

Når Afviklingsinstansen udarbejder og 
ajourfører afviklingsplanen, påpeger den 
eventuelle væsentlige hindringer for en 
sådan afvikling og angiver i nødvendigt og 

Når Afviklingsinstansen udarbejder og 
ajourfører afviklingsplanen, påpeger den 
eventuelle væsentlige hindringer for en 
sådan afvikling og angiver i passende
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forholdsmæssigt omfang relevante 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
sådanne hindringer i overensstemmelse 
med artikel 10.

omfang relevante foranstaltninger med 
henblik på at fjerne sådanne hindringer i 
overensstemmelse med artikel 10.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 34
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 5 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bb) Stk. 6, femte afsnit, litra a), 
affattes således:

a) ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den 
Afviklingsfond, der oprettes i henhold til 
artikel 67

a) ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige til den enhed, der er under 
afvikling, eller enheder, der erhverver 
dele af dens aktiviteter, ud over anvendelse 
af den Afviklingsfond, der oprettes i 
henhold til artikel 67

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 35
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b c (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 7

Gældende ordlyd Ændringsforslag
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bc) Artikel 8, stk. 7, affattes således:

7. Afviklingsplanen skal indeholde en 
analyse af, hvordan og hvornår et institut 
på de i planen fastsatte betingelser kan 
ansøge om anvendelse af 
centralbankfaciliteter, og skal identificere 
de aktiver, der forventes at kunne betragtes 
som sikkerhed.

"7. Afviklingsplanen skal indeholde en 
analyse af, hvordan og hvornår et institut 
på de i planen fastsatte betingelser kan 
ansøge om anvendelse af 
centralbankfaciliteter, og skal identificere 
de aktiver, der forventes at kunne betragtes 
som sikkerhed, og samtidig indeholde et 
forsigtigt skøn over den gennemsnitlige 
årlige samlede værdi med henblik på 
centralbankslikviditet under behørig 
hensyntagen til de relevante haircuts."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 36
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b d (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 9 – litra i – nr. i

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bc) Stk. 9, litra i), nr. i), affattes 
således:

i) eventuel ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige ud over anvendelse 
af den Afviklingsfond, der oprettes i 
henhold til artikel 67

"i) eventuel ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige til den enhed, der 
er under afvikling, eller enheder, der 
erhverver dele af dens aktiviteter, ud over 
anvendelse af den Afviklingsfond, der
oprettes i henhold til artikel 67"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 37
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 9 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I stk. 9 indsættes som litra pa):

pa) en detaljeret og omfattende liste 
over kapital- og gældsinstrumenter for 
hver kategori som fastlagt i henhold til 
national insolvensbehandling og om 
muligt en udførlig liste over indehavere af 
disse instrumenter. Denne liste ajourføres 
senest 24 timer efter enhver ændring af 
forpligtelsesstrukturen og stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder 
eller afviklingsmyndighederne inden for 
24 timer efter en anmodning fra en sådan 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 38
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra c b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Følgende stykke indsættes:

9a. Afviklingsinstansen har beføjelse 
til at kræve, at et institut og en enhed som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) 
eller d), i direktiv 2014/59/EU fører 
detaljerede registre over finansielle 
kontrakter, som det pågældende institut 
har indgået. Afviklingsinstansen 
fastsætter en tidsfrist, inden for hvilken 
instituttet eller enheden omhandlet i 
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artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), skal 
kunne fremlægge disse registre. Alle 
institutter og alle enheder, som er 
omhandlet i artikel 1, litra b), c) eller d), i 
Afviklingsinstansens jurisdiktion er 
omfattet af samme tidsfrist. 
Afviklingsinstansen kan beslutte at 
fastsætte forskellige tidsfrister for 
forskellige typer af finansielle kontrakter 
omhandlet i artikel 2, nr. 100), i direktiv 
2014/59/EU. Dette stykke berører ikke den 
kompetente myndigheds 
informationsindsamlingsbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 39
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-a) Stk. 3, første afsnit, affattes 
således:

3. Ved udarbejdelsen af en 
afviklingsplan vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang en 
sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning.  
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
Afviklingsinstansen enten håndterer den 
som led i almindelig insolvensbehandling 
eller anvender afviklingsværktøjer og 
udøver afviklingsbeføjelser på den, idet 
den i videst muligt omfang forhindrer, at 
det får betydelige negative konsekvenser 
for finansielle systemer, herunder generel 
finansiel ustabilitet eller hændelser, der 
berører hele systemet, i den medlemsstat, 

"3. Ved udarbejdelsen af en 
afviklingsplan vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang en 
sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
Afviklingsinstansen enten håndterer den 
som led i almindelig insolvensbehandling 
eller anvender afviklingsværktøjer og 
udøver afviklingsbeføjelser på den, idet 
den i videst muligt omfang forhindrer, at 
det får betydelige negative konsekvenser 
for finansielle systemer, herunder generel 
finansiel ustabilitet eller hændelser, der 
berører hele systemet, i den medlemsstat, 
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hvor enheden befinder sig, eller andre 
medlemsstater eller Unionen, og således, at 
det sikrer videreførelsen af enhedens 
kritiske funktioner.

hvor enheden befinder sig, eller andre 
medlemsstater eller Unionen, og således, at 
det sikrer videreførelsen af enhedens 
kritiske funktioner. Vurderingen af 
afviklingsmulighederne skal navnlig 
udtrykkeligt fastlægge, om institutterne 
skal likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling, eller om de skal 
omfattes af de afviklingsværktøjer, som er 
fastsat i dette direktiv. Vurderingen af 
afviklingsmulighederne skal også angive, 
om en afviklingshandling i betragtning af 
instituttets specifikke karakter forventes at 
være nødvendig ud fra almene hensyn, jf. 
artikel 32, når instituttet er nødlidende 
eller forventeligt nødlidende.

Et institut eller en koncern anses for ikke 
at kunne afvikles, hvis nogle af de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
artikel 8, stk. 9 og 9a, ikke kan leveres til 
den standard, der skønnes nødvendig af 
Afviklingsinstansen."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 40
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra c
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 9 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis hindringen for afvikling skyldes en 
situation som omhandlet i artikel 141a, 
stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, forelægger 
EU-moderselskabet Afviklingsinstansen 
forslag til mulige foranstaltninger med 
henblik på at afhjælpe eller fjerne 
hindringen, der er identificeret i 
overensstemmelse med første afsnit, 

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
rapporten forelægger enheden eller 
moderselskabet Afviklingsinstansen 
forslag til mulige foranstaltninger med 
henblik på at afhjælpe eller fjerne de 
væsentlige hindringer, der er påpeget i 
rapporten. Afviklingsinstansen 
underretter de kompetente myndigheder, 



PE616.880v01-00 26/127 AM\1144672DA.docx

DA

senest to uger efter modtagelsen af en 
underretning i henhold til stk. 7.

EBA og, i tilfælde af væsentlige filialer af 
institutter, der ikke er en del af en 
koncern og er beliggende i en 
ikkedeltagende medlemsstat, 
afviklingsmyndighederne i disse 
medlemsstater, om foranstaltninger 
foreslået af enheden eller moderselskabet.

Hvis hindringen for afvikling skyldes 
manglende opfyldelse af kravet i artikel 
12c-12f og kravet som omhandlet i artikel 
141a, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, 
forelægger EU-moderselskabet 
Afviklingsinstansen forslag til mulige 
foranstaltninger med henblik på inden for 
ét år at afhjælpe eller fjerne hindringen, 
der er identificeret i overensstemmelse 
med første afsnit, senest to uger efter 
modtagelsen af en underretning i henhold 
til stk. 7, med henblik på at sikre, at 
instituttet overholder artikel 12c-12f og 
kravet i artikel 128, stk. 6, i direktiv 
2013/36/EU.

Or. en

Ændringsforslag 41
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra c
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 9 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Hvis hindringen for afvikling skyldes en 
situation som omhandlet i artikel 141a, stk. 
2, i direktiv 2013/36/EU, forelægger EU-
moderselskabet Afviklingsinstansen 
forslag til mulige foranstaltninger med 
henblik på at afhjælpe eller fjerne 
hindringen, der er identificeret i 
overensstemmelse med første afsnit, senest 
to uger efter modtagelsen af en 
underretning i henhold til stk. 7.

"Hvis hindringen for afvikling skyldes en 
situation som omhandlet i artikel 141a, stk. 
2, i direktiv 2013/36/EU, forelægger EU-
moderselskabet Afviklingsinstansen 
forslag til mulige foranstaltninger med 
henblik på at afhjælpe eller fjerne 
hindringen, der er identificeret i 
overensstemmelse med første afsnit, senest 
to uger efter modtagelsen af en 
underretning i henhold til stk. 7. Fristen på 
to uger kan forlænges af 
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afviklingsmyndigheden i samråd med den 
kompetente myndighed under 
hensyntagen til de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. en

Begrundelse

Instituttet bør have større fleksibilitet til at fremsætte forslag om foranstaltninger til at tackle 
hindringer, eftersom instituttets udvikling af den mest hensigtsmæssige strategi for at tage 
højde for overtrædelse af eventuelle buffere, der gælder ud over MREL-kravene, kan kræve 
længere tid.

Ændringsforslag 42
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ca) Stk. 10, andet afsnit, affattes 
således:

Ved fastlæggelsen af alternative 
foranstaltninger skal Afviklingsinstansen
påvise, hvorfor instituttets foreslåede 
foranstaltninger ikke ville kunne fjerne 
hindringerne for afviklingen, og hvordan 
de foreslåede alternative foranstaltninger
er forholdsmæssigt afpasset til at fjerne 
dem. Afviklingsinstansen skal tage hensyn 
til den trussel, som de pågældende 
hindringer udgør for den finansielle 
stabilitet, og foranstaltningernes 
indvirkning på instituttets 
forretningsaktiviteter, dets stabilitet og
evne til at bidrage til økonomien, på det 
indre marked for finansielle tjenesteydelser 
og på den finansielle stabilitet i andre 
medlemsstater og i Unionen som helhed.

Enheden eller moderselskabet har ret til 
at påvise, hvordan de foranstaltninger, 
der er omhandlet i stk. 9, ville kunne 
fjerne hindringerne for afviklingen, og 
hvordan alternative foranstaltninger, som 
Afviklingsinstansen har foreslået, udgør 
en uforholdsmæssigt stor byrde med 
hensyn til at fjerne dem. 
Afviklingsinstansen skal tage hensyn til
den trussel, som de pågældende hindringer 
udgør for den finansielle stabilitet, og 
foranstaltningernes indvirkning på 
instituttets forretningsaktiviteter, dets 
stabilitet og evne til at bidrage til 
økonomien, på det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser og på den 
finansielle stabilitet i andre medlemsstater 
og i Unionen som helhed.
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Ændringsforslag 43
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra c b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 11 – litra i

Gældende ordlyd Ændringsforslag

cb) Stk. 11, litra i), affattes således:

i) at pålægge en enhed at udstede 
nedskrivningsrelevante passiver for at 
opfylde kravene i artikel 12

i) inden for en fastsat tidsramme at
pålægge en enhed at udstede 
nedskrivningsrelevante passiver for at 
opfylde kravene i artikel 12g og 12h

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Ændringsforslag 44
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra c c (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 11 – litra j

Gældende ordlyd Ændringsforslag

cc) Stk. 11, litra j), affattes således:

j) at pålægge en enhed at træffe 
andre foranstaltninger til at opfylde 
kravene i artikel 12, herunder navnlig ved 
at forsøge at genforhandle 
nedskrivningsrelevante passiver — hybride 
kernekapitalinstrumenter eller supplerende 
kapitalinstrumenter — den har udstedt, 
med henblik på at sikre, at en eventuel 
afgørelse fra Kommissionens side om at 
nedskrive eller konvertere de pågældende 
passiver eller instrumenter foretages i 

j) at pålægge en enhed at opfylde 
kravene i artikel 12g og 12h, herunder 
navnlig ved at forsøge at genforhandle 
nedskrivningsrelevante passiver — hybride 
kernekapitalinstrumenter eller supplerende 
kapitalinstrumenter — den har udstedt, 
med henblik på at sikre, at en eventuel 
afgørelse fra Kommissionens side om at 
nedskrive eller konvertere de pågældende 
passiver eller instrumenter foretages i 
henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, 
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henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, 
som de pågældende passiver eller 
instrumenter henhører under.

som de pågældende passiver eller 
instrumenter henhører under.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Ændringsforslag 45
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra e
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 11 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) at pålægge en enhed at forelægge 
en plan for fornyet opfyldelse af artikel 12g 
og 12h og kravet i artikel 128, stk. 6, i 
direktiv 2013/36/EU

k) at pålægge en enhed inden for tre 
uger at forelægge en plan for fornyet 
opfyldelse inden for ét år af artikel 12g og 
12h og kravet i artikel 128, stk. 6, i direktiv 
2013/36/EU

Or. en

Ændringsforslag 46
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra e
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – stk. 11 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) at pålægge en enhed at ændre 
løbetidsprofilen for de instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 12c og artikel 12h, stk. 
3, litra a) og b), for at sikre fortsat 
overholdelse af artikel 12g og 12h.

l) inden for tre uger at pålægge en 
enhed at ændre løbetidsprofilen for de 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 12c 
og artikel 12h, stk. 3, litra a) og b), for at 
sikre fortsat overholdelse af artikel 12g og 
12h
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Or. en

Ændringsforslag 47
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen fastlægger 
efter høring af de kompetente 
myndigheder, herunder ECB, 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 
12a-12i, der er genstand for nedskrivnings-
og konverteringsbeføjelser, som enheder 
og koncerner som omhandlet i artikel 7, 
stk. 2, og enheder og koncerner som 
omhandlet i artikel 7, stk. 4, litra b), og 
stk. 5, når betingelserne for anvendelse af 
disse stykker er overholdt, til enhver tid 
skal overholde.

1. Afviklingsinstansen fastlægger 
efter høring af de kompetente 
myndigheder, herunder ECB, 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 
12a-12i, der er genstand for nedskrivnings-
og konverteringsbeføjelser, som enheder 
og koncerner, der identificeres som G-
SII'er og O-SII'er i henhold til artikel 131 
i direktiv 2013/36/EU, til enhver tid skal 
overholde.

Or. en

Ændringsforslag 48
Markus Ferber, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis afviklingsplanen indebærer, 
at der ikke ville blive iværksat nogen 
afviklingshandlinger i medfør af 
artikel 32, herunder hvis enheden skal 
likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling, er enheden ikke 
underlagt minimumskravet, der henvises 
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til i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Hvis afviklingsmyndighederne (i afviklingsplaner) fastslår, at instituttet vil blive likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, og dermed udelukker enhver afviklingshandling, bør 
instituttet ikke være underlagt noget MREL-krav.

Ændringsforslag 49
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nedskrivningsrelevante passiver 
indgår kun i afviklingsenhedernes 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver, hvis de opfylder betingelserne 
fastsat i artikel 72a, stk. 2, med undtagelse 
af artikel 72b, stk. 2, litra d), i forordning 
(EU) nr. 575/2013.

1. Nedskrivningsrelevante passiver 
indgår kun i afviklingsenhedernes 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver, hvis de opfylder betingelserne 
fastsat i artikel 72a, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 50
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan passiver udstedt 
før... [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden], som 
ikke opfylder de betingelser, der er fastsat 
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i artikel 72b, stk. 2, litra d) og g)-o), i 
forordning (EU) nr. 575/2013, indgå i 
kapitalgrundlaget og 
nedskrivningsrelevante passiver for 
afviklingsenheder.

Or. en

Begrundelse

Den fælles afviklingsmekanisme bør fastsætte en bedstefarklausul for alle de 
nedskrivningsrelevante passiver, der blev udstedt før datoen for anvendelsen af MREL-
bestemmelserne i CRR, som ikke opfylder de kriterier, der vil blive indført med dette forslag 
(dvs. kriterierne i artikel 72b, stk. 2, litra g)-o), i CRR). Dette bør gælde for såvel MREL-søjle 
1 som MREL-søjle 2 i deres efterstillede og ikkeefterstillede komponenter.

Ændringsforslag 51
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 72a, stk. 2, litra l), i 
forordning (EU) nr. 575/2013 indgår 
forpligtelser hidrørende fra 
gældsinstrumenter, der har 
derivategenskaber, såsom strukturerede 
obligationer, kun i kapitalgrundlaget og 
nedskrivningsrelevante passiver, hvis de 
opfylder alle følgende betingelser:

udgår

a) et givent passivbeløb hidrørende 
fra gældsinstrumentet kendes inden 
udstedelsestidspunktet, er fast og har ikke 
derivategenskaber

b) gældsinstrumentet, herunder dets 
derivategenskaber, er ikke omfattet af en 
nettingaftale, og værdiansættelsen 
foretages ikke i henhold til artikel 49, stk. 
3.

c) det i første afsnit omhandlede 
passiv indgår kun i kapitalgrundlaget og 
de nedskrivningsrelevante passiver med et 
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beløb svarene til det, der henvises til i 
første afsnit, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 52
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) enheden har godtgjort over for 
afviklingsmyndigheden, at instrumentet er 
tilstrækkelig tabsabsorberende og kan 
omfattes af bail-in, uden at det bliver 
unødigt kompliceret.

Or. en

Ændringsforslag 53
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
efter samråd med den nationale 
afviklingsmyndighed eller efter forslag fra 
en national afviklingsmyndighed beslutte, 
at kravet som omhandlet i artikel 12g 
opfyldes af afviklingsenhederne med 
instrumenter, der opfylder alle de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 72a i 
forordning (EU) nr. 575/2013, med henblik 

Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
efter samråd med den nationale 
afviklingsmyndighed eller efter forslag fra 
en national afviklingsmyndighed beslutte, 
at kravet som omhandlet i artikel 12g 
opfyldes helt eller delvist af 
afviklingsenhederne med instrumenter, der 
opfylder alle de betingelser, der er 
omhandlet i artikel 72a i forordning (EU) 



PE616.880v01-00 34/127 AM\1144672DA.docx

DA

på at sikre, at afviklingsenheden kan 
afvikles på en måde, som indebærer, at 
afviklingsmålene opfyldes.

nr. 575/2013, med henblik på at sikre, at 
afviklingsenheden kan afvikles på en 
måde, som indebærer, at afviklingsmålene 
opfyldes.

For hver afviklingsenhed må det krævede 
niveau for de instrumenter, der opfylder 
alle de betingelser, der er omhandlet i 
artikel 72a i forordning (EU) 
nr. 575/2013, ikke overstige de krav, der 
er anført i artikel 92a, stk. 1, i nævnte 
forordning, idet der tages hensyn til de 
overgangsbestemmelser, der er fastlagt i 
artikel 494 i nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Det højeste niveau af efterstillet gæld, som afviklingsmyndighederne kan pålægge, må ikke 
være højere end det, der kræves af TLAC-standarden.

Ændringsforslag 54
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
efter samråd med den nationale 
afviklingsmyndighed eller efter forslag fra 
en national afviklingsmyndighed beslutte, 
at kravet som omhandlet i artikel 12g 
opfyldes af afviklingsenhederne med 
instrumenter, der opfylder alle de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 72a i 
forordning (EU) nr. 575/2013, med henblik 
på at sikre, at afviklingsenheden kan 
afvikles på en måde, som indebærer, at 
afviklingsmålene opfyldes.

Afviklingsinstansen sikrer på eget initiativ 
efter samråd med den nationale 
afviklingsmyndighed eller efter forslag fra 
en national afviklingsmyndighed, at kravet 
som omhandlet i artikel 12g opfyldes af 
afviklingsenhederne med instrumenter, der 
opfylder alle de betingelser, der er 
omhandlet i artikel 72a i forordning (EU) 
nr. 575/2013, med henblik på at sikre, at 
afviklingsenheden kan afvikles på en 
måde, som indebærer, at afviklingsmålene 
opfyldes.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansens afgørelse i henhold 
til dette stykke skal omfatte begrundelsen 
for den pågældende afgørelse på grundlag 
af følgende elementer:

udgår

a) de ikkeefterstillede forpligtelser, 
der henvises til i stk. 1 og 2, har samme 
prioritet i den nationale 
prioritetsrækkefølge ved insolvens som 
visse forpligtelser, der er udelukket fra 
anvendelsen af nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 44, stk. 2 eller 3, i direktiv 
2014/59/EU

b) som følge af en planlagt 
anvendelse af nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelser på 
ikkeefterstillede forpligtelser, som ikke er 
udelukket fra anvendelsen af 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 44, stk. 2 eller 3, i direktiv 
2014/59/EU, lider kreditorer med 
fordringer knyttet til disse forpligtelser 
større tab, end de ville have gjort ved en 
likvidation under almindelig 
insolvensbehandling

c) størrelsen af de efterstillede 
forpligtelser må ikke overstige det beløb, 
der er nødvendigt for at sikre, at de i litra 
b) omhandlede kreditorer ikke lider tab, 
der er større end de tab, de ville have lidt 
ved en likvidation under almindelig 
insolvensbehandling.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansens afgørelse i henhold til 
dette stykke skal omfatte begrundelsen for 
den pågældende afgørelse på grundlag af 
følgende elementer:

Afviklingsinstansens afgørelse i henhold til 
dette stykke skal omfatte begrundelsen for 
den pågældende afgørelse på grundlag af 
følgende elementer. Disse begrundelser 
skal begrænses til:

Or. en

Ændringsforslag 57
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) størrelsen af de efterstillede 
forpligtelser må ikke overstige det beløb, 
der er nødvendigt for at sikre, at de i litra 
b) omhandlede kreditorer ikke lider tab, 
der er større end de tab, de ville have lidt 
ved en likvidation under almindelig 
insolvensbehandling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 c – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) størrelsen af de efterstillede 
forpligtelser må ikke overstige det beløb, 
der er nødvendigt for at sikre, at de i litra 
b) omhandlede kreditorer ikke lider tab, der 
er større end de tab, de ville have lidt ved 
en likvidation under almindelig 
insolvensbehandling.

c) størrelsen af de efterstillede 
forpligtelser må ikke overstige det beløb, 
der er nødvendigt for at sikre, at de i litra 
b) omhandlede kreditorer ikke lider tab, der 
er større end de tab, de ville have lidt ved 
en likvidation under almindelig 
insolvensbehandling, under passende 
hensyntagen til eventuelle sandsynlige 
negative virkninger i form af systemisk 
ustabilitet og uro på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 59
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det i artikel 12a, stk. 1, 
omhandlede krav for hver enhed fastlægges 
af Afviklingsinstansen efter høring af de 
kompetente myndigheder, herunder ECB, 
på grundlag af følgende kriterier:

1. Det i artikel 12a, stk. 1, 
omhandlede krav for hver enhed fastlægges 
af Afviklingsinstansen i samarbejde med
de kompetente myndigheder, herunder 
ECB, på grundlag af følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 60
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Behovet for at sikre, at omfanget 
af det krav, der er omhandlet i artikel 12a, 
stk. 1, står i et rimeligt forhold til de 
særlige forhold i følgende forretnings- og 
finansieringsmodeller:

i) forekomsten af indskud i 
finansieringsstrukturen

ii) den manglende erfaring i at 
udstede gældsinstrumenter på grund af 
den begrænsede adgang til indenlandske 
eller grænseoverskridende 
kapitalmarkeder og den begrænsede 
anvendelse af udstedelsen af sådanne 
instrumenter i lyset af 
finansieringsstrukturen

iii) det forhold, at instituttet først og 
fremmest vil bygge på CET1- og AT1-
instrumenter, for at opfylde de krav, der 
er omhandlet i artikel 45, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 61
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) behovet for at sikre, at kravet står i 
et rimeligt forhold til 
forretningsmodellens særlige kendetegn 
og finansieringsstruktur, idet der tages 
hensyn til:

i) forekomsten af indskud i 
finansieringsstrukturen

ii) den begrænsede erfaring i at 
udstede gældsinstrumenter på grund af 
den begrænsede adgang til 
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grænseoverskridende og 
engroskapitalmarkeder

iii) den begrænsede anvendelse af 
gældsinstrumenter i 
finansieringsstrukturen

iv) behovet for først og fremmest at 
bygge på CET1- og kapitalinstrumenter 
for at opfylde MREL-kravet

Or. en

Ændringsforslag 62
Barbara Kappel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Behovet for at sikre, at omfanget 
af det krav, der er omhandlet i artikel 12a, 
stk. 1, står i et rimeligt forhold til de 
særlige forhold i forretnings- og 
finansieringsmodellerne, idet der tages 
hensyn til: 

i) forekomsten af indskud i 
finansieringsstrukturen

ii) den begrænsede erfaring i at 
udstede gældsinstrumenter på grund af 
den begrænsede adgang til 
grænseoverskridende og 
engroskapitalmarkeder

iii) den begrænsede anvendelse af 
gældsinstrumenter i lyset af 
finansieringsstrukturen

iv) det forhold, at instituttet først og 
fremmest bygger på CET1- og 
kapitalinstrumenter for at opfylde de krav, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i hvilket omfang 
indskudsgarantiordningen kan bidrage til 
finansieringen af afviklingen i henhold til 
artikel 79

udgår

Or. en

Begrundelse

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement. The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Ændringsforslag 64
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i hvilket omfang 
indskudsgarantiordningen kan bidrage til 
finansieringen af afviklingen i henhold til 
artikel 79

udgår
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Or. en

Begrundelse

For at sikre passende beskyttelse af indskydere, bør det potentielle bidrag fra 
indskudsgarantiordningen ikke anvendes til at reducere MREL-kravet.

Ændringsforslag 65
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i hvilket omfang 
indskudsgarantiordningen kan bidrage til 
finansieringen af afviklingen i henhold til 
artikel 79

udgår

Or. en

Ændringsforslag 66
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen sikrer, at omfanget af 
det krav, der er omhandlet i artikel 12a, 
stk. 1, står i et rimeligt forhold til 
afviklingsenhedens særlige forhold i 
forretnings- og finansieringsmodellerne, 
idet der tages hensyn til:

i) forekomsten af indskud i 
finansieringsstrukturen

ii) den manglende erfaring i at 
udstede gældsinstrumenter på grund af 
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den begrænsede adgang til 
grænseoverskridende og 
engroskapitalmarkeder

iii) det forhold, at instituttet først og 
fremmest vil bygge på CET1- og 
kapitalinstrumenter, for at opfylde de 
krav, der er omhandlet i artikel 12a, 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det nye MREL-krav bør stå i et rimeligt forhold til forretningsmodellen og bankernes 
finansieringsstruktur. Afviklingsmyndigheden bør tage behørigt hensyn til de særlige 
kendetegn ved indskudsfinansierede banker, der er afhængige af 
kapitalgrundlagsinstrumenter for at opfylde MREL-kravet.

Ændringsforslag 67
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enheden eller dens datterselskaber, 
som er institutter, men ikke 
afviklingsenheder, rekapitaliseres til det 
niveau, som er nødvendigt for, at de fortsat 
kan opfylde kravene til tilladelse og 
fortsætte de aktiviteter, som de har 
tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, 
direktiv 2014/65/EU eller tilsvarende 
lovgivning ("rekapitalisering").

b) enheden eller dens datterselskaber, 
som er institutter, men ikke 
afviklingsenheder, rekapitaliseres til det 
niveau, som er nødvendigt for, at de fortsat 
kan opfylde kravene til tilladelse og 
fortsætte de aktiviteter, som de har 
tilladelse til i henhold til direktiv 
2013/36/EU, direktiv 2014/65/EU eller 
tilsvarende lovgivning ("rekapitalisering"), 
i tillæg til en sikkerhedsmargen, der 
fastsættes af afviklingsmyndigheden, som 
fastlagt i denne artikels stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enheden eller dens datterselskaber, 
som er institutter, men ikke 
afviklingsenheder, rekapitaliseres til det 
niveau, som er nødvendigt for, at de fortsat 
kan opfylde kravene til tilladelse og 
fortsætte de aktiviteter, som de har 
tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, 
direktiv 2014/65/EU eller tilsvarende 
lovgivning ("rekapitalisering").

b) afviklingsenheden og dens 
datterselskaber, som er institutter, men ikke 
afviklingsenheder, rekapitaliseres til det 
niveau, som er nødvendigt for, at de fortsat 
kan opfylde kravene til tilladelse og 
fortsætte de aktiviteter, som de har 
tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, 
direktiv 2014/65/EU eller tilsvarende 
lovgivning ("rekapitalisering").

Or. en

Begrundelse

Ændringen indebærer en vigtig præcisering. For at afviklingsstrategien kan være operationel, 
er det nødvendigt, at MREL-kravet er tilstrækkeligt til at muliggøre en rekapitalisering af 
selve afviklingsenheden samt af alle institutter, der har behov for rekapitalisering, og som er 
en del af den samme afviklingskoncern.

Ændringsforslag 69
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver afviklingsenhed må det krav, der 
henvises til i artikel 12a, stk. 1, ikke 
overstige niveauet for det krav, der er 
anført i artikel 92a, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. 575/2013.

Or. en
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Begrundelse

MREL-kravene bør holdes på samme niveau som TLAC-standarden.

Ændringsforslag 70
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis enheden ifølge afviklingsplanen skal 
likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling, må det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav for den 
pågældende enhed ikke overstige et beløb, 
der er tilstrækkeligt til at absorbere tab i 
henhold til første afsnit, litra a).

Hvis enheden ifølge afviklingsplanen skal 
likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling eller andre 
tilsvarende nationale procedurer, skal 
Afviklingsinstansen vurdere, om det er 
begrundet at begrænse det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav for den 
pågældende enhed, så det ikke overstiger
et beløb, der er tilstrækkeligt til at 
absorbere tab i henhold til første afsnit, 
litra a).

Afviklingsinstansens vurdering skal 
navnlig evaluere den grænse, der er 
omhandlet i det foregående afsnit, hvad 
angår den eventuelle indvirkning på den 
finansielle stabilitet og enhver risiko for 
afsmitning, herunder gennem image-
relaterede risici i det finansielle system.

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget indføres en sikkerhedsforanstaltning, der er vigtig for at bevare den 
finansielle stabilitet. En afviklingsplan er en sandsynlig vej frem. Når det drejer sig om en 
konkret afviklingssag, er forskellige afviklingsstrategier mulige afhængigt af den bredere 
situation på det pågældende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt ikke automatisk at begrænse 
MREL-kravet til en virksomhed, som ifølge afviklingsplanen kunne likvideres. Sådanne 
enheder bør have en tilstrækkelig høj MREL for give mulighed for afvigelser fra planen, hvor 
det måtte være nødvendigt.
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Ændringsforslag 71
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis enheden ifølge afviklingsplanen skal 
likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling, må det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav for den 
pågældende enhed ikke overstige et beløb, 
der er tilstrækkeligt til at absorbere tab i 
henhold til første afsnit, litra a).

Hvis vurderingen af 
afviklingsmulighederne fører til den 
konklusion, at det er muligt og troværdigt 
at likvidere instituttet ved almindelig 
insolvensbehandling, svarer 
rekapitaliseringen til nul, medmindre 
afviklingsmyndigheden bestemmer, at et 
positivt beløb er nødvendigt med den 
begrundelse, at likvidation ikke vil føre til 
opfyldelse af afviklingsmålene i samme 
omfang som en alternativ 
afviklingsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 72
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for 
afviklingsenheder, ikke overstige det 
største af følgende:

Afviklingsmyndigheden fastsætter de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, i overensstemmelse 
med de planlagte afviklingshandlinger i 
afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 
gør sig gældende for 
afviklingsmulighederne som følge af 
afviklingskoncernens forretningsmodel, 
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finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

Or. en

Ændringsforslag 73
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for 
afviklingsenheder, ikke overstige det 
største af følgende:

Det beløb, der er omhandlet i stk. 2, må
ikke overstige det største af følgende:

Or. en

Begrundelse

Justeringerne i det sidste afsnit, som oprindeligt foreslået af Kommissionen, bør ikke føre til, 
at det beløb, der følger af dette afsnit, overskrides. De foreslåede ændringer til det sidste 
afsnit indeholder mere detaljerede kriterier for en bedre afgrænsning af 
rekapitaliseringsbeløbet i MREL-kravet på grundlag af de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i afviklingsplanen. Disse kriterier uddyber således de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i litra a), nr. ii), i stedet for at give yderligere 
tilpasninger af nævnte beløb, som ville "overstige" det.

Ændringsforslag 74
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for 

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for 
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afviklingsenheder, ikke overstige det 
største af følgende:

afviklingsenheder, ikke ligge under det 
største af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 75
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) summen af: udgår

i) de tab, der muligvis skal 
absorberes ved afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 og artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som 
giver afviklingskoncernenen hidrørende 
fra afviklingen mulighed for at genoprette 
sin samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, 
stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 
575/2013, og kravet, jf. artikel 104a i 
direktiv 2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen

Or. en

Ændringsforslag 76
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
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Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de tab, der muligvis skal absorberes 
ved afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 og artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau

i) de tab, der muligvis skal absorberes 
ved afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 og artikel 104a og 104b i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau samt de 
kombinerede bufferkrav som defineret i 
artikel 128, stk. 1, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU eller et større beløb, hvis det 
er nødvendigt for at opfylde Basel I-
minimumsgrænsen, jf. artikel 500 i 
forordning (EU) nr. 575/2013;

Or. en

Ændringsforslag 77
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de tab, der muligvis skal absorberes 
ved afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 og artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret
afviklingskoncernniveau

i) de tab, der muligvis skal absorberes 
ved afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 
og artikel 104a i direktiv 2013/36/EU, på 
konsolideret afviklingskoncernniveau

Or. en

Ændringsforslag 78
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for at genoprette sin 
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og kravet, jf. artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for at genoprette sin 
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og kravet, jf. artikel 104a og 104b i 
direktiv 2013/36/EU, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen ud over en 
sikkerhedsmargen, der fastsættes af 
Afviklingsinstansen, som fastlagt i sidste 
afsnit i dette stykke

Or. en

Ændringsforslag 79
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for at genoprette sin
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og kravet, jf. artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, på delkonsolideret
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for igen at opfylde 
den samlede nødvendige kapitalprocent, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. 575/2013, og kravet, jf. artikel 104a i 
direktiv 2013/36/EU, på konsolideret
afviklingskoncernniveau efter 
gennemførelsen af den foretrukne 
afviklingsforanstaltning;
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afviklingsplanen

Or. en

Ændringsforslag 80
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) summen af: udgår

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens gearingsgradkrav, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra d), i forordning 
(EU) nr. 575/2013, på delkonsolideret 
afviklingskoncernniveau  

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som 
giver afviklingskoncernenen hidrørende 
fra afviklingen mulighed for at genoprette 
sin gearingsgrad, jf. artikel 92, stk. 1, litra 
d), i forordning (EU) nr. 575/2013, på 
delkonsolideret afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens gearingsgradkrav, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 
nr. 575/2013, på delkonsolideret
afviklingskoncernniveau 

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til 
afviklingsenhedens gearingsgradkrav, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 
nr. 575/2013, på konsolideret
afviklingskoncernniveau, og

Or. en

Ændringsforslag 82
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d  – stk. 3 – afsnit 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for at genoprette sin 
gearingsgrad, jf. artikel 92, stk. 1, litra d), 
i forordning (EU) nr. 575/2013, på 
delkonsolideret afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen.

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen mulighed for igen at opfylde 
gearingsgraden, jf. artikel 92, stk. 1, litra 
d), i forordning (EU) nr. 575/2013, på 
delkonsolideret afviklingskoncernniveau, 
på konsolideret afviklingskoncernniveau 
efter gennemførelsen af den foretrukne 
afviklingsforanstaltning;

Or. en

Ændringsforslag 83
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d  – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen fastsætter de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, i overensstemmelse 

udgår
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med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 
gør sig gældende for 
afviklingsmulighederne som følge af 
afviklingskoncernens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

Or. en

Ændringsforslag 84
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen fastsætter de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, i overensstemmelse 
med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 
gør sig gældende for 
afviklingsmulighederne som følge af 
afviklingskoncernens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen fastsætter de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, i overensstemmelse 
med de planlagte afviklingsforanstaltninger 
i afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 
gør sig gældende for 
afviklingsmulighederne som følge af 
afviklingskoncernens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

Afviklingsinstansen fastsætter de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, i overensstemmelse 
med de planlagte afviklingsforanstaltninger 
i afviklingsplanen for at gøre det muligt 
for enheden at dække yderligere tab eller 
omkostninger, der kan opstå som følge af 
Afviklingsinstansen udøvelse af beføjelsen 
i henhold til artikel 21 eller i forbindelse 
med afviklingsenhedens gennemførelse af 
virksomhedsomlægningsplanen  
("sikkerhedsmargen").

Afviklingsinstansen anvender ved 
vurdering af instituttets lovpligtige kapital 
efter gennemførelsen af den foretrukne 
afviklingsstrategi de senest indberettede 
værdier for den relevante samlede 
risikoeksponering eller nævner i 
gearingsgraden, alt efter hvad der er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 86
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, skal 
afviklingsmyndigheden:

a) anvende de værdier for den 
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relevante samlede risikoeksponering eller 
gearingsgraden som justeret for 
eventuelle ændringer som følge af 
planlagte afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen 

b) efter høring af den kompetente 
myndighed nedjustere kravet som 
omhandlet i artikel 104a direktiv 
2013/36/EU, der i øjeblikket er gældende 
for afviklingsenheden, med henblik på at 
fastlægge krav, der vil finde anvendelse 
på afviklingsenheden efter 
gennemførelsen af de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen.

Or. en

Begrundelse

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy. Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Ændringsforslag 87
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d  – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen skal justere de i 
ovenstående afsnit omhandlede tab, der 
skal absorberes,  under hensyntagen til 
oplysninger, som er indhentet hos den 
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kompetente myndighed om instituttets 
forretningsmodel, finansieringsmodel og 
risikoprofil, og med henblik på at 
begrænse eller fjerne en hindring for 
afvikling eller at absorbere tab på 
beholdninger af MREL-instrumenter 
udstedt af andre koncernenheder, samt 
når det kombinerede bufferkrav vurderes 
ikke at være relevant for behovet for at 
sikre, at tab kan absorberes ved afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 88
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d  – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, ikke 
overstige nogle af følgende:

udgår

a) summen af:

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens krav, 
jf. artikel 92, stk. 1, litra a), b) og c), i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 
104a i direktiv 2013/36/EU

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som 
giver enheden mulighed for at genoprette 
sin samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, 
stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 og kravet, jf. artikel 104a i 
direktiv 2013/36/EU, i overensstemmelse 
med afviklingsplanen, eller  

b) summen af:

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens 
gearingsgradkrav, jf. artikel 92, stk. 1, 
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litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013  

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som 
giver enheden mulighed for at genoprette 
sin gearingsgrad, jf. artikel 92, stk. 1, litra 
d), i forordning (EU) nr. 575/2013, i 
overensstemmelse med afviklingsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 89
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, ikke 
overstige nogle af følgende:

Med forbehold af sidste afsnit skal det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, mindst 
svare til det største af et af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 90
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, ikke 
overstige nogle af følgende:

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, ikke 
ligge under nogle af følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 91
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sidste afsnit må det 
beløb, der henvises til i stk. 2, for enheder, 
som ikke selv er afviklingsenheder, ikke 
overstige nogle af følgende:

Det beløb, der henvises til i stk. 2, for 
enheder, som ikke selv er 
afviklingsenheder, må ikke overstige det 
største af følgende:

Or. en

Begrundelse

Justeringerne i det sidste afsnit, som oprindeligt foreslået af Kommissionen, bør ikke føre til, 
at det beløb, der følger af dette afsnit, overskrides. De foreslåede ændringer til det sidste 
afsnit indeholder mere detaljerede kriterier for en bedre afgrænsning af 
rekapitaliseringsbeløbet i MREL-kravet på grundlag af de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i afviklingsplanen. Disse kriterier uddyber således de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i litra a), nr. ii), i stedet for at give yderligere 
tilpasninger af nævnte beløb, som ville "overstige" det.

Ændringsforslag 92
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12d – stk. 4 – afsnit 1 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens krav, 
jf. artikel 92, stk. 1, litra a), b) og c), i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 
104a i direktiv 2013/36/EU

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens krav, 
jf. artikel 92, stk. 1, litra a), b) og c), i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 
104a og 104b i direktiv 2013/36/EU samt 
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de kombinerede bufferkrav som defineret 
i artikel 128, stk. 1, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU eller et større beløb, hvis det 
er nødvendigt for at opfylde Basel I-
minimumsgrænsen, jf. artikel 500 i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og

Or. en

Ændringsforslag 93
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – litra a – nr. i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens krav, 
jf. artikel 92, stk. 1, litra a), b) og c), i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 
104a i direktiv 2013/36/EU

i) de tab, der skal absorberes, og som 
svarer til enhedens krav, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 
og artikel 104a i direktiv 2013/36/EU, og

Or. en

Ændringsforslag 94
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – litra a – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for at genoprette sin 
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 
og kravet, jf. artikel 104a i direktiv 

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for at genoprette sin 
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 
og kravet, jf. artikel 104a og 104b i 
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2013/36/EU, i overensstemmelse med 
afviklingsplanen, eller  

direktiv 2013/36/EU, i overensstemmelse 
med afviklingsplanen ud over en 
sikkerhedsmargen, der fastsættes af 
afviklingsmyndigheden, som fastlagt i 
sidste afsnit af stk. 3 i denne artikel, eller

Or. en

Ændringsforslag 95
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for at genoprette sin
samlede kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 
og kravet, jf. artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, i overensstemmelse med 
afviklingsplanen, eller 

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for igen at opfylde den
samlede nødvendige kapitalprocent, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og kravet, jf. artikel 104a i 
direktiv 2013/36/EU, efter udøvelsen af 
beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
relevante kapitalinstrumenter eller 
nedskrivningsrelevante passiver i 
overensstemmelse med artikel 21;

Or. en

Ændringsforslag 96
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de tab, der skal absorberes ved 
afvikling, og som svarer til enhedens 
gearingsgradkrav, jf. artikel 92, stk. 1, litra 

i) de tab, der skal absorberes, og som 
svarer til enhedens gearingsgradkrav, jf. 
artikel 92, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 
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d), i forordning (EU) nr. 575/2013 nr. 575/2013, og

Or. en

Ændringsforslag 97
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for at genoprette sin 
gearingsgrad, jf. artikel 92, stk. 1, litra d), 
i forordning (EU) nr. 575/2013, i 
overensstemmelse med afviklingsplanen.

ii) et rekapitaliseringsbeløb, som giver 
enheden mulighed for igen at opfylde 
gearingsgraden, jf. artikel 92, stk. 1, litra 
c), i forordning (EU) nr. 575/2013, efter 
udøvelsen af beføjelsen til at nedskrive 
eller konvertere  relevante 
kapitalinstrumenter eller 
nedskrivningsrelevante passiver i 
overensstemmelse med artikel 21;

Or. en

Ændringsforslag 98
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen fastsætter de i dette 
stykke omhandlede rekapitaliseringsbeløb 
i overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 

udgår
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gør sig gældende for 
rekapitaliseringsbehovene som følge af 
enhedens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

Or. en

Ændringsforslag 99
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen fastsætter de i dette 
stykke omhandlede rekapitaliseringsbeløb i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen og kan tilpasse disse 
rekapitaliseringsbeløb, således at de i 
tilstrækkelig grad afspejler de risici, der 
gør sig gældende for 
rekapitaliseringsbehovene som følge af 
enhedens forretningsmodel, 
finansieringsmodel og overordnede 
risikoprofil.

Afviklingsinstansen fastsætter de i dette 
stykke omhandlede rekapitaliseringsbeløb i 
overensstemmelse med de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen og kan opjustere disse 
rekapitaliseringsbeløb for at sikre, at  
afviklingskoncernenen hidrørende fra 
afviklingen har tilstrækkelige ressourcer 
med henblik på at dække alle yderligere 
omkostninger, der kan opstå i forbindelse 
med gennemførelsen af enten 
afviklingsforanstaltninger eller 
virksomhedsomlægningsplanen 
("sikkerhedsmargen").

Afviklingsmyndigheden anvender ved 
vurdering af instituttets lovpligtige kapital 
efter gennemførelsen af den foretrukne 
afviklingsstrategi de senest indberettede 
værdier for den relevante samlede 
risikoeksponering eller nævner i 
gearingsgraden, alt efter hvad der er 
relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af de 
rekapitaliseringsbeløb, der er omhandlet i 
ovenstående afsnit, skal 
Afviklingsinstansen:

a) anvende de værdier for den 
relevante samlede risikoeksponering eller 
gearingsgraden som justeret for 
eventuelle ændringer som følge af 
planlagte afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen

b) efter høring af den kompetente 
myndighed nedjustere kravet som 
omhandlet i artikel 104a i direktiv 
2013/36/EU, der i øjeblikket er gældende 
for afviklingsenheden, med henblik på at 
fastlægge krav, der vil finde anvendelse 
på afviklingsenheden efter 
gennemførelsen af de planlagte 
afviklingsforanstaltninger i 
afviklingsplanen.

Or. en

Begrundelse

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy. Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.
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Ændringsforslag 101
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen skal justere de i 
ovenstående afsnit omhandlede tab, der 
skal absorberes,  under hensyntagen til 
oplysninger, som er indhentet hos den 
kompetente myndighed om instituttets 
forretningsmodel, finansieringsmodel og 
risikoprofil, og med henblik på at 
begrænse eller fjerne en hindring for 
afvikling eller at absorbere tab på 
beholdninger af MREL-instrumenter 
udstedt af andre koncernenheder, samt 
når det kombinerede bufferkrav vurderes 
ikke at være relevant for behovet for at 
sikre, at tab kan absorberes ved afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 102
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Afviklingsinstansen forventer, 
at visse kategorier af 
nedskrivningsrelevante passiver kan 
udelukkes fra bail-in, jf. artikel 27, stk. 5, 
eller kan overføres til en modtager i deres 
helhed ved en delvis overførsel, må det i 

5. Hvis Afviklingsinstansen forventer, 
at visse kategorier af 
nedskrivningsrelevante passiver kan 
udelukkes fra bail-in, jf. artikel 27, stk. 5, 
eller kan overføres til en modtager i deres 
helhed ved en delvis overførsel, skal det i 
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artikel 12a, stk. 1, omhandlede krav ikke 
overstige et beløb, der er tilstrækkeligt til 
at:

artikel 12a, stk. 1, omhandlede krav 
mindst:

Or. en

Ændringsforslag 103
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansens afgørelse om 
at pålægge et minimumkrav til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
forpligtelser i henhold til denne artikel skal 
omfatte begrundelsen for afgørelsen, 
herunder en fuld vurdering af de 
elementer, der henvises til i stk. 2-5, 
navnlig hvad angår behovet for og 
omfanget af det krav, der er omhandlet i 
artikel 104a i direktiv 2013/36/EU, i 
rekapitaliseringsbeløbet.

6. Afviklingsinstansens afgørelse om 
at pålægge et minimumkrav til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
forpligtelser i henhold til denne artikel skal 
omfatte begrundelsen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 104
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen kan reducere 
det i artikel 12a, stk. 1, omhandlede krav 
for at tage hensyn til det bidrag, som en 

udgår
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indskudsgarantiordning i 
overensstemmelse med artikel 109 i 
direktiv 2014/59/EU forventes at yde til 
finansieringen af den foretrukne 
afviklingsstrategi.

En sådan reduktion baseres på en 
troværdig vurdering af 
indskudsgarantiordningens eventuelle 
bidrag og skal som minimum:

a) være mindre end et forsigtigt skøn 
over de potentielle tab, som 
indskudsgarantiordningen ville have lidt, 
hvis instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, under 
hensyntagen til 
indskudsgarantiordningens prioritet i 
henhold til artikel 108 i direktiv 
2014/59/EU

b) være mindre end den grænse, der 
er sat for bidrag fra 
indskudsgarantiordninger i artikel 109, 
stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/59/EU

c) tage højde for den overordnede 
risiko for at opbruge de til rådighed 
stående finansielle midler fra 
indskudsgarantiordningen som følge af 
bidrag i forbindelse med en række 
sammenbrud eller afviklinger af banker  

d) være i overensstemmelse med 
andre relevante bestemmelser i national 
lovgivning og de pligter og det ansvar, 
som påhviler den myndighed, der er 
ansvarlig for indskudsgarantiordningen.

Afviklingsinstansen skal efter høring af 
den myndighed, der er ansvarlig for 
indskudsgarantiordningen, dokumentere 
sin tilgang til vurderingen af den 
overordnede risiko for at opbruge 
indskudsgarantiordningens til rådighed 
stående finansielle midler og foretage 
reduktioner i overensstemmelse med 
afsnit 1, forudsat at risikoen ikke er 
uforholdsmæssigt stor.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre passende beskyttelse af indskydere, bør det potentielle bidrag fra 
indskudsgarantiordningen ikke anvendes til at reducere MREL-kravet.

Ændringsforslag 105
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen kan reducere 
det i artikel 12a, stk. 1, omhandlede krav 
for at tage hensyn til det bidrag, som en 
indskudsgarantiordning i 
overensstemmelse med artikel 109 i 
direktiv 2014/59/EU forventes at yde til 
finansieringen af den foretrukne 
afviklingsstrategi.

udgår

En sådan reduktion baseres på en 
troværdig vurdering af 
indskudsgarantiordningens eventuelle 
bidrag og skal som minimum:

a) være mindre end et forsigtigt skøn 
over de potentielle tab, som 
indskudsgarantiordningen ville have lidt, 
hvis instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, under 
hensyntagen til 
indskudsgarantiordningens prioritet i 
henhold til artikel 108 i direktiv 
2014/59/EU

b) være mindre end den grænse, der 
er sat for bidrag fra 
indskudsgarantiordninger i artikel 109, 
stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/59/EU

c) tage højde for den overordnede 
risiko for at opbruge de til rådighed 
stående finansielle midler fra 
indskudsgarantiordningen som følge af 
bidrag i forbindelse med en række 
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sammenbrud eller afviklinger af banker  

d) være i overensstemmelse med 
andre relevante bestemmelser i national 
lovgivning og de pligter og det ansvar, 
som påhviler den myndighed, der er 
ansvarlig for indskudsgarantiordningen.

Afviklingsinstansen skal efter høring af 
den myndighed, der er ansvarlig for 
indskudsgarantiordningen, dokumentere 
sin tilgang til vurderingen af den 
overordnede risiko for at opbruge 
indskudsgarantiordningens til rådighed 
stående finansielle midler og foretage 
reduktioner i overensstemmelse med 
afsnit 1, forudsat at risikoen ikke er 
uforholdsmæssigt stor.

Or. en

Ændringsforslag 106
Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan reducere det i 
artikel 12a, stk. 1, omhandlede krav for at 
tage hensyn til det bidrag, som en 
indskudsgarantiordning i 
overensstemmelse med artikel 109 i 
direktiv 2014/59/EU forventes at yde til 
finansieringen af den foretrukne 
afviklingsstrategi.

udgår

Or. en

Begrundelse

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement. The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
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of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Ændringsforslag 107
Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan reduktion baseres på en 
troværdig vurdering af 
indskudsgarantiordningens eventuelle 
bidrag og skal som minimum:

udgår

a) være mindre end et forsigtigt skøn 
over de potentielle tab, som 
indskudsgarantiordningen ville have lidt, 
hvis instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, under 
hensyntagen til 
indskudsgarantiordningens prioritet i 
henhold til artikel 108 i direktiv 
2014/59/EU

b) være mindre end den grænse, der 
er sat for bidrag fra 
indskudsgarantiordninger i artikel 109, 
stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/59/EU

c) tage højde for den overordnede 
risiko for at opbruge de til rådighed 
stående finansielle midler fra 
indskudsgarantiordningen som følge af 
bidrag i forbindelse med en række 
sammenbrud eller afviklinger af banker  

d) være i overensstemmelse med 
andre relevante bestemmelser i national 
lovgivning og de pligter og det ansvar, 
som påhviler den myndighed, der er 
ansvarlig for indskudsgarantiordningen.
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Afviklingsinstansen skal efter høring af 
den myndighed, der er ansvarlig for 
indskudsgarantiordningen, dokumentere 
sin tilgang til vurderingen af den 
overordnede risiko for at opbruge 
indskudsgarantiordningens til rådighed 
stående finansielle midler og foretage 
reduktioner i overensstemmelse med 
afsnit 1, forudsat at risikoen ikke er 
uforholdsmæssigt stor.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement. The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Ændringsforslag 108
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 d – stk. 8 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være mindre end et forsigtigt skøn 
over de potentielle tab, som 
indskudsgarantiordningen ville have lidt, 
hvis instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, under 
hensyntagen til indskudsgarantiordningens 
prioritet i henhold til artikel 108 i direktiv 
2014/59/EU

a) være 20 % af et forsigtigt skøn over 
de potentielle tab, som 
indskudsgarantiordningen ville have lidt, 
hvis instituttet var blevet likvideret ved 
almindelig insolvensbehandling, under 
hensyntagen til indskudsgarantiordningens 
prioritet i henhold til artikel 108 i direktiv 
2014/59/EU
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Or. en

Ændringsforslag 109
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12e udgår

Or. en

Ændringsforslag 110
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelse af kravet til G-SII-enheder Fastlæggelse af kravet til enheder, der er 
G-SII'er, O-SII'er og institutter, der i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 
ikke anses for mindre signifikante 

Or. en

Ændringsforslag 111
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
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Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Minimumskravet til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver for en afviklingsenhed, som er et 
G-SII eller indgår i et G-SII, består af:

1. Minimumskravet til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver for en afviklingsenhed, som er et 
G-SII eller et O-SII og institutter, der er 
underlagt direkte tilsyn af SSS eller indgår 
i et G-SII eller et O-SII og institutter, der i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 
ikke anses for mindre signifikante, består 
af:

Or. en

Ændringsforslag 112
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ethvert krav om supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver fastsat af 
afviklingsmyndigheden for en specifik 
enhed i medfør af stk. 2, der opfyldes med 
forpligtelser, som opfylder betingelserne i 
artikel 12c.

udgår

Or. en

Begrundelse

De skønsmæssige supplerende krav om TLAC-niveauet for G-SII'en ville indebære 
procyckliske risici og yderligere belaste de systemiske europæiske institutioners balancer og 
resultatopgørelser.

Ændringsforslag 113
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Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen kan kun stille 
krav om supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
omhandlet i stk. 1, litra b):

udgår

a) hvis kravet i stk. 1, litra a), ikke er 
tilstrækkeligt til at opfylde de fastsatte 
betingelser i artikel 12d  

b) i det omfang kapitalgrundlaget og 
nedskrivningsrelevante passiver ikke 
overstiger det niveau, der er nødvendigt
for at opfylde betingelserne i artikel 12d.

Or. en

Ændringsforslag 114
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis kravet i stk. 1, litra a), ikke er 
tilstrækkeligt til at opfylde de fastsatte 
betingelser i artikel 12d 

a) hvis kravet i stk. 1, litra a), 
sandsynligvist er utilstrækkeligt til at 
opfylde de fastsatte betingelser i artikel 
12d og

Or. en

Ændringsforslag 115
Ernest Urtasun



AM\1144672DA.docx 73/127 PE616.880v01-00

DA

for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansens afgørelse om 
at stille krav om supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som omhandlet i stk. 1, litra b), 
skal omfatte begrundelsen for afgørelsen, 
herunder en fuld vurdering af de 
elementer, der henvises til i stk. 2.

3. Afviklingsinstansens afgørelse om 
at stille krav om supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som omhandlet i stk. 1, litra b), 
skal omfatte begrundelsen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 116
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12f udgår

Vejledning om minimumskravet til 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver

1. Afviklingsinstansen kan vejlede en 
enhed om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 
og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

a) til at dække enhedens potentielle 
yderligere tab ud over tabene som 
omhandlet i artikel 12d, og/eller

b) til at sikre, at en tilstrækkelig 
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markedstillid til enheden bevares i tilfælde 
af afvikling, gennem kapitalinstrumenter 
ud over kravet i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

Vejledningen og beregningerne 
omhandler kun kravet i artikel 12a, stk. 1, 
der beregnes i overensstemmelse med 
artikel 12a, stk. 2, litra a).

2. Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen 
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse og en fuld vurdering af 
behovet for og niveauet i den vejledning, 
der gives i henhold til denne artikel.

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i den vejledning, der henvises til i 
stk. 1, omfattes ikke af restriktionerne i 
artikel 141 i direktiv 2013/36/EU.
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Or. en

Ændringsforslag 117
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12f udgår

Vejledning om minimumskravet til 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver

1. Afviklingsinstansen kan vejlede en 
enhed om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 
og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

a) til at dække enhedens potentielle 
yderligere tab ud over tabene som
omhandlet i artikel 12d, og/eller

b) til at sikre, at en tilstrækkelig 
markedstillid til enheden bevares i tilfælde 
af afvikling, gennem kapitalinstrumenter 
ud over kravet i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

Vejledningen og beregningerne 
omhandler kun kravet i artikel 12a, stk. 1, 
der beregnes i overensstemmelse med 
artikel 12a, stk. 2, litra a).

2. Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

Beløbet angivet i vejledningen i 
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overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen 
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse og en fuld vurdering af 
behovet for og niveauet i den vejledning, 
der gives i henhold til denne artikel.

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i den vejledning, der henvises til i 
stk. 1, omfattes ikke af restriktionerne i 
artikel 141 i direktiv 2013/36/EU.

Or. en

Ændringsforslag 118
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan vejlede en 
enhed om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 

udgår
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og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

a) til at dække enhedens potentielle 
yderligere tab ud over tabene som 
omhandlet i artikel 12d, og/eller

b) til at sikre, at en tilstrækkelig 
markedstillid til enheden bevares i tilfælde 
af afvikling, gennem kapitalinstrumenter 
ud over kravet i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

Vejledningen og beregningerne 
omhandler kun kravet i artikel 12a, stk. 1, 
der beregnes i overensstemmelse med 
artikel 12a, stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 119
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan vejlede en enhed 
om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 
og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

udgår

a) til at dække enhedens potentielle 
yderligere tab ud over tabene som 
omhandlet i artikel 12d, og/eller

b) til at sikre, at en tilstrækkelig 
markedstillid til enheden bevares i tilfælde 
af afvikling, gennem kapitalinstrumenter 
ud over kravet i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

Or. en
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Ændringsforslag 120
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan vejlede en enhed 
om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 
og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

Afviklingsinstansen kan vejlede en enhed
om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c, stk. 1, 
og artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 
12d og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

Or. en

Begrundelse

Af proportionalitetshensyn bør afviklingsmyndighederne ikke have beføjelse til at kræve, at 
institutterne opfylder den vejledende del af MREL med efterstillede instrumenter —
efterstillelse bør være begrænset til MREL-kravet. Derfor skal der henvises til artikel 12c, 
stk. 1, og ikke til hele artikel 12c.

Ændringsforslag 121
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f  – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan vejlede en enhed 
om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 

Afviklingsinstansen skal vejlede en enhed 
om at have kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, som 
opfylder betingelserne i artikel 12c og 
artikel 12h, stk. 3, ud over de i artikel 12d 
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og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

og 12e fastsatte niveauer for beløb til 
følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 122
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til at sikre, at en tilstrækkelig 
markedstillid til enheden bevares i tilfælde 
af afvikling, gennem kapitalinstrumenter 
ud over kravet i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

b) til at sikre, at der efter afvikling 
eller udøvelsen af beføjelsen til at 
nedskrive eller konvertere  relevante 
kapitalinstrumenter eller 
nedskrivningsrelevante passiver i 
overensstemmelse med artikel 21 bevares 
tilstrækkelig markedstillid til enheden, 
gennem kapitalinstrumenter ud over kravet 
i artikel 12d, stk. 2, litra b), 
("markedstillidsbuffer").

Or. en

Begrundelse

Som i kravet skal rekapitaliseringsbeløbet i vejledningen beregnes under hensyntagen til, 
hvordan gruppen og instituttet vil være efter afviklingen. Derfor skal det være klart, at 
markedstillidsbufferen  beregnes under hensyntagen til de behov, som banken har efter 
afviklingen.

Ændringsforslag 123
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 1 – afsnit 2



PE616.880v01-00 80/127 AM\1144672DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledningen og beregningerne 
omhandler kun kravet i artikel 12a, stk. 1, 
der beregnes i overensstemmelse med 
artikel 12a, stk. 2, litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

udgår

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen 
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse og en fuld vurdering af 
behovet for og niveauet i den vejledning, 
der gives i henhold til denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

udgår

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse og en fuld vurdering af 
behovet for og niveauet i den vejledning, 
der gives i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 126
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 127
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og må 
ikke være højere end det angivne niveau i 
disse retningslinjer.

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan 
kun fastsættes, hvis den kompetente 
myndighed allerede selv har udarbejdet 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, og 
Afviklingsinstansen fastslår, at kravet, der 
er omhandlet i artikel 12d, stk. 2, litra a), 
ikke vil være tilstrækkelig til at absorbere 
hele tabet i afviklingen under 
hensyntagen til enhedens 
forretningsmodel, finansieringsmodel og 
risikoprofil eller  begrænse eller fjerne en 
hindring for afvikling eller at absorbere 
tab på beholdninger af MREL-
instrumenter udstedt af andre enheder, 
der indgår i den samme 
afviklingskoncern. Beløbet angivet i 
vejledningen i overensstemmelse med stk. 
1, litra a), må ikke være højere end det 
angivne niveau i disse retningslinjer.

Or. en
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Begrundelse

Vejledningsniveauet bør ikke være uden begrænsning, og de betingelser, hvorunder 
afviklingsmyndigheder kan anmode om MREL-retningslinjer skal være bedre udformet i 
lovgivningen for at sikre, at det overordnede MREL-krav ikke er overkalibreret. 

Ændringsforslag 128
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen 
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), kan 
fastsættes, når Afviklingsinstansen 
konstaterer, at kravet i artikel 12d, stk. 2, 
litra b), ikke ville være tilstrækkeligt til at 
opretholde markedets tillid og sikre den 
fortsatte levering af enhedens kritiske 
funktioner og adgangen til finansiering 
uden behov for anden ekstraordinær 
finansiel støtte end bidrag fra 
afviklingsfinansieringsordninger. Beløbet 
angivet i vejledningen i overensstemmelse 
med stk. 1, litra b), må ikke være højere 
end det kombinerede bufferkrav, jf. artikel 
128, nr. 6, i direktiv 2013/36/EU, med 
undtagelse af kravet omhandlet i litra a) i 
nævnte bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Vejledningsniveauet bør ikke være uden begrænsninger, og de betingelser, hvorunder 
afviklingsmyndigheder kan anmode om MREL-retningslinjer skal være bedre udformet i 
lovgivningen for at sikre, at det overordnede MREL-krav ikke er overkalibreret.

Ændringsforslag 129
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
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Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), må 
ikke være højere end det kombinerede 
bufferkrav, jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 
2013/36/EU, med undtagelse af kravet 
omhandlet i litra a) i nævnte bestemmelse, 
medmindre et højere niveau er nødvendigt 
for at sikre, at enheden efter afviklingen 
fortsat opfylder kravene til tilladelse i en 
passende periode, dog højst et år.

Beløbet angivet i vejledningen i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), skal
være lig med det kombinerede bufferkrav, 
jf. artikel 128, nr. 6, i direktiv 2013/36/EU, 
med undtagelse af kravet omhandlet i litra 
a) i nævnte bestemmelse, medmindre et 
højere eller lavere niveau er nødvendigt for 
at opretholde markedets tillid og sikre den 
fortsatte levering af instituttets kritiske 
funktioner og adgangen til finansiering 
uden behov for anden ekstraordinær 
finansiel støtte end bidrag fra 
afviklingsfinansieringsordninger i 
overensstemmelse med artikel 101, stk. 2, 
og artikel 44, stk. 5 og 8, i direktiv 
2014/59/EU.

Or. en

Ændringsforslag 130
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse og en fuld vurdering af
behovet for og niveauet i den vejledning,
der gives i henhold til denne artikel.

Afviklingsmyndigheden skal give enheden 
en begrundelse for behovet for vejledning i 
henhold til denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 132
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 133
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 f – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

udgår

Or. en

Begrundelse

The resolution framework already provides for the necessary incentives for institutions to 
comply with their MREL guidance, and any breaches of the guidance should be dealt with by 
resolution authorities resourcing to their existing powers, namely the powers to remove 
impediments to resolution, and not through the conversion of the guidance into MREL. The 
conversion of guidance into requirement would lead to resolution authorities and banks 
losing flexibility, as it would have as an immediate consequence the breach of the Combined 
Buffer Requirement and the triggering of MDA restrictions referred to in Article 141 CRD.

Ændringsforslag 134
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed til stadighed ikke 
har supplerende kapitalgrundlag og 

3. Hvis en enhed ikke har supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
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nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i vejledningen i henhold til stk. 1, 
kan Afviklingsinstansen kræve, at det i 
artikel 12d, stk. 2, angivne beløb forøges, 
således at det er i overensstemmelse med 
den vejledning, der gives i henhold til 
denne artikel.

passiver som angivet i vejledningen i 
henhold til stk. 1 i mere end seks måneder, 
udøver Afviklingsinstansen sine beføjelser
i henhold til artikel 12g.

Or. en

Ændringsforslag 135
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i den vejledning, der henvises til i 
stk. 1, omfattes ikke af restriktionerne i 
artikel 141 i direktiv 2013/36/EU.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 136
Marco Valli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i den vejledning, der henvises til i 
stk. 1, omfattes ikke af restriktionerne i 
artikel 141 i direktiv 2013/36/EU.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 137
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som angivet i den vejledning, der 
henvises til i stk. 1, omfattes ikke af 
restriktionerne i artikel 141 i direktiv 
2013/36/EU.

4. En enheds undladelse af at have
supplerende kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver som 
angivet i den vejledning, der henvises til i 
stk. 1, omfattes af restriktionerne i artikel 
141 i direktiv 2013/36/EU med manglen i 
forhold til det vejledende beløb 
multipliceret med en faktor G, der 
behandles som en mangel i forhold til 
krav i stk. 12c, 12d og 12e.

Faktor G beregnes som m/6, hvor m er det 
antal dage, der er gået siden vejledningen 
blev givet, divideret med 30.

Or. en

Ændringsforslag 138
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som angivet i den vejledning, der 
henvises til i stk. 1, omfattes ikke af 
restriktionerne i artikel 141 i direktiv 

4. En enhed uden supplerende 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver som angivet i den vejledning, der 
henvises til i stk. 1, omfattes af 
restriktionerne i artikel 141 i direktiv 
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2013/36/EU. 2013/36/EU.

Or. en

Ændringsforslag 139
Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i artikel 12a, stk. 1, 
omhandlede krav til de enheder, der er 
omhandlet i stk. 1, er baseret på følgende 
kriterier:

udgår

a) afviklingsenheden opfylder det 
konsoliderede krav, der er fastsat i artikel 
12g

b) summen af alle de krav, der finder 
anvendelse på afviklingskoncernens 
datterselskaber, skal dækkes af og må 
ikke overstige det konsoliderede krav 
omhandlet i artikel 12g, medmindre dette 
udelukkende skyldes virkningerne af 
konsolideringen på 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med artikel 12g, stk. 1

c) kravet skal opfylde kriterierne i 
stk. 3

d) det må ikke overstige 
datterselskabets bidrag til det i artikel 12g, 
stk. 1, omhandlede konsoliderede krav.

Or. en

Begrundelse

This amendment is to ensure the flexibility for all resolution authorities in the group when 
determining the required MREL level and thus the operationalization of the SPE strategy. 
Under the SPE strategy (involving both the parent entity and its subsidiaries), subsidiaries 
need sufficient internal MREL in order to be able to upstream their losses to the resolution 
entity. MREL should be met on individual basis in the first instance and the requirement on 
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the group level shall be the sum of requirements for group entities (bottom-up approach) an 
not on the contrary. Resolution authorities from home countries should have the capacity to 
adjust the external MREL requirement upwards or downwards, depending on the sum of the 
loss absorption/recapitalization needs prepositioned in each subsidiary of the resolution 
group. The solution proposed by the COM imposes a top-down approach according to which 
the MREL at subsidiary level is de facto constrained by the level of the MREL set at parent 
company level, irrespective of the specific needs of that subsidiary determined by its size, its 
systemic importance or its risk profile.

Ændringsforslag 140
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i artikel 12a, stk. 1, 
omhandlede krav til de enheder, der er 
omhandlet i stk. 1, er baseret på følgende 
kriterier:

udgår

a) afviklingsenheden opfylder det 
konsoliderede krav, der er fastsat i artikel 
12g

b) summen af alle de krav, der finder 
anvendelse på afviklingskoncernens 
datterselskaber, skal dækkes af og må 
ikke overstige det konsoliderede krav 
omhandlet i artikel 12g, medmindre dette 
udelukkende skyldes virkningerne af 
konsolideringen på 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med artikel 12g, stk. 1

c) kravet skal opfylde kriterierne i 
stk. 3

d) det må ikke overstige 
datterselskabets bidrag til det i artikel 12g, 
stk. 1, omhandlede konsoliderede krav.

Or. en
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Begrundelse

In order for an SPE strategy to work, subsidiaries need to be endowed with sufficient internal 
MREL in order to enable them to upstream their losses to the resolution entity.

The constraints imposed by paragraph 2 would put at risk this mechanism and would thus 
entail that SPE strategies would not be operational.

The amount of internal MREL allocated to a given subsidiary should solely depend on the 
risks inherent to the balance sheet of that subsidiary. The sum of these internal MREL 
requirements will then feed into the determination of the level of external MREL to be held at 
group level (bottom up approach).

Ændringsforslag 141
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i artikel 12a, stk. 1, 
omhandlede krav til de enheder, der er 
omhandlet i stk. 1, er baseret på følgende 
kriterier:

udgår

a) afviklingsenheden opfylder det 
konsoliderede krav, der er fastsat i artikel 
12g

b) summen af alle de krav, der finder 
anvendelse på afviklingskoncernens 
datterselskaber, skal dækkes af og må 
ikke overstige det konsoliderede krav 
omhandlet i artikel 12g, medmindre dette 
udelukkende skyldes virkningerne af 
konsolideringen på 
afviklingskoncernniveau i 
overensstemmelse med artikel 12g, stk. 1

c) kravet skal opfylde kriterierne i 
stk. 3

d) det må ikke overstige 
datterselskabets bidrag til det i artikel 12g, 
stk. 1, omhandlede konsoliderede krav.
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Or. en

Begrundelse

Resolution authorities should be confident that there is sufficient MREL in each relevant 
entity of a group. Under a resolution strategy that covers both the parent entity and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy), all the losses of the group are expected to be channelled out 
at the level of the parent company and absorbed by the shareholders and external creditors of 
the parent company. The quantum of MREL issued at the level of the parent company and 
subscribed by external creditors should therefore be consistent and reflect the quantum of 
MREL needed at the level of the subsidiaries and subscribed by the parent company. This 
need for consistency implies that the calibration of the group’s MREL requirements should be 
based on a bottom-up assessment of the actual loss absorption needs of the subsidiaries. As a 
result, we suggest deleting the constraints imposed on the calibration of MREL at subsidiary 
level. Indeed, these constraints impose a top-down approach according to which the MREL at 
subsidiary level is de facto constrained by the quantum of MREL set at parent company level, 
irrespective of the size, the systemic importance or the risk profile of the subsidiaries.

Ændringsforslag 142
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udstedes til og købes af 
afviklingsenheden

i) udstedes til og købes af 
afviklingsenheden enten direkte eller 
indirekte gennem andre enheder i den 
samme afviklingskoncern, der havde købt 
passiver fra den enhed, der er omfattet af
denne artikel, eller af en eksisterende 
aktionær, der ikke tilhører den samme 
afviklingskoncern, så længe udøvelsen af 
anvendelse af nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelsen i henhold til 
artikel 21 ikke berører afviklingsenhedens 
kontrol med datterselskabet

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fremme operationaliseringen af afviklingsstrategien. Det 
sikrer, at mekanismen for upstreaming af tab ikke medfører ikke en ændring af ejerforholdene 



AM\1144672DA.docx 93/127 PE616.880v01-00

DA

i datterselskabet. Det beskytter således minoritetsaktionærernes interesser og tager højde for 
tilfælde som joint ventures. Det bidrager således til at undgå retstvister ved domstolene, hvis 
mekanismen anvendes.

Ændringsforslag 143
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedskrivningsrelevante 
kapitalgrundlagsinstrumenter udstedt til 
og købt af andre enheder end 
afviklingsenheden, når anvendelse af 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelsen i henhold til 
artikel 21 ikke berører afviklingsenhedens 
kontrol med datterselskabet.

b) kapitalgrundlagsinstrumenter, der 
er udstedt til og købt af andre enheder 

i) der indgår i samme 
afviklingskoncern, eller

ii) der ikke indgår i samme 
afviklingskoncern, når anvendelse af 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelsen i henhold til 
artikel 21 ikke berører afviklingsenhedens 
kontrol med datterselskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fremme operationaliseringen af afviklingsstrategien. Det 
sikrer, at mekanismen for upstreaming af tab ikke medfører ikke en ændring af ejerforholdene 
i datterselskabet. Det beskytter således minoritetsaktionærernes interesser og tager højde for 
tilfælde som joint ventures. Det bidrager således til at undgå retstvister ved domstolene, hvis 
mekanismen anvendes.

Ændringsforslag 144
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3, litra a), nr. ii), kan 
passiver udstedt før... [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden], som 
ikke opfylder de betingelser, der er fastsat 
i artikel 72b, stk. 2, litra b) og g)-o), i 
forordning (EU) nr. 575/2013, indgå i 
kapitalgrundlaget og 
nedskrivningsrelevante passiver.

Or. en

Begrundelse

Den fælles afviklingsmekanisme bør fastsætte en bedstefarklausul for alle de 
nedskrivningsrelevante passiver, der blev udstedt før datoen for anvendelsen af MREL-
bestemmelserne i CRR, som ikke opfylder de kriterier, der vil blive indført med dette forslag 
(dvs. kriterierne i artikel 72b, stk. 2, litra g)-o), i CRR). Dette bør gælde for såvel MREL-søjle 
1 som MREL-søjle 2 i deres efterstillede og ikkeefterstillet komponenter.

Ændringsforslag 145
Martin Schirdewan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h  – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter aftale med 
Afviklingsinstansen kan det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav opfyldes med en 
garanti stillet af afviklingsenheden over 
for datterselskabet, der opfylder følgende 
betingelser:

udgår

a) garantien stilles for et beløb, der 
som minimum svarer til det beløbskrav, 
garantien træder i stedet for

b) garantien udløses, når 
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datterselskabet ikke kan indfri sin gæld 
eller sine andre forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, eller når der er blevet 
truffet en beslutning om datterselskabet i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, 
alt efter hvad der indtræffer først

c) der stilles sikkerhed for garantien 
gennem en aftale om finansiel 
sikkerhedsstillelse som defineret i artikel 
2, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/47/EF for 
mindst 50 % af beløbet

d) garantien og aftalen om finansiel 
sikkerhedsstillelse er underlagt national 
ret i den medlemsstat, hvor datterselskabet 
er etableret, medmindre 
Afviklingsinstansen bestemmer andet

e) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien opfylder 
kravene i artikel 197 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, der efter passende 
konservative haircuts er tilstrækkelig til at 
dække det garanterede beløb fuldt ud

f) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien er 
ubehæftet og anvendes navnlig ikke som 
underliggende sikkerhedsstillelse for 
andre garantier

g) sikkerhedsstillelsen har en effektiv 
løbetid, som opfylder den samme 
løbetidsbetingelse som i artikel 72c, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 575/2013  

h) der er ingen juridiske. 
reguleringsmæssige eller operationelle 
barrierer for overførslen af 
sikkerhedsstillelsen fra afviklingsenheden 
til det pågældende datterselskab, herunder 
når afviklingsforanstaltningen træffes 
over for afviklingsenheden.

Or. en

Ændringsforslag 146
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter aftale med 
Afviklingsinstansen kan det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav opfyldes med en 
garanti stillet af afviklingsenheden over 
for datterselskabet, der opfylder følgende 
betingelser:

udgår

a) garantien stilles for et beløb, der 
som minimum svarer til det beløbskrav, 
garantien træder i stedet for

b) garantien udløses, når 
datterselskabet ikke kan indfri sin gæld 
eller sine andre forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, eller når der er blevet 
truffet en beslutning om datterselskabet i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, 
alt efter hvad der indtræffer først

c) der stilles sikkerhed for garantien 
gennem en aftale om finansiel 
sikkerhedsstillelse som defineret i artikel 
2, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/47/EF for 
mindst 50 % af beløbet

d) garantien og aftalen om finansiel 
sikkerhedsstillelse er underlagt national 
ret i den medlemsstat, hvor datterselskabet 
er etableret, medmindre 
Afviklingsinstansen bestemmer andet

e) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien opfylder 
kravene i artikel 197 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, der efter passende 
konservative haircuts er tilstrækkelig til at 
dække det garanterede beløb fuldt ud

f) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien er 
ubehæftet og anvendes navnlig ikke som 
underliggende sikkerhedsstillelse for 
andre garantier
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g) sikkerhedsstillelsen har en effektiv 
løbetid, som opfylder den samme 
løbetidsbetingelse som i artikel 72c, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 575/2013  

h) der er ingen juridiske. 
reguleringsmæssige eller operationelle 
barrierer for overførslen af 
sikkerhedsstillelsen fra afviklingsenheden 
til det pågældende datterselskab, herunder 
når afviklingsforanstaltningen træffes 
over for afviklingsenheden.

Or. en

Begrundelse

Substitution af MREL-kravet på subsidiært niveau med sikkerhedsgarantier giver anledning 
til vigtige juridiske og operationelle problemer. Disse garantier giver ikke nogen sikkerhed 
for, at tabsabsorberingskapaciteten rent faktisk vil være til rådighed i datterselskabet på det 
tidspunkt, hvor krisen indtræffer. Vi foreslår, at denne mulighed slettes.

Ændringsforslag 147
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h  – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter aftale med 
Afviklingsinstansen kan det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav opfyldes med en 
garanti stillet af afviklingsenheden over 
for datterselskabet, der opfylder følgende 
betingelser:

udgår

a) garantien stilles for et beløb, der 
som minimum svarer til det beløbskrav, 
garantien træder i stedet for

b) garantien udløses, når 
datterselskabet ikke kan indfri sin gæld 
eller sine andre forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, eller når der er blevet 
truffet en beslutning om datterselskabet i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, 
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alt efter hvad der indtræffer først

c) der stilles sikkerhed for garantien 
gennem en aftale om finansiel 
sikkerhedsstillelse som defineret i artikel 
2, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/47/EF for 
mindst 50 % af beløbet

d) garantien og aftalen om finansiel 
sikkerhedsstillelse er underlagt national 
ret i den medlemsstat, hvor datterselskabet 
er etableret, medmindre 
Afviklingsinstansen bestemmer andet

e) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien opfylder 
kravene i artikel 197 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, der efter passende 
konservative haircuts er tilstrækkelig til at 
dække det garanterede beløb fuldt ud

f) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien er 
ubehæftet og anvendes navnlig ikke som 
underliggende sikkerhedsstillelse for 
andre garantier

g) sikkerhedsstillelsen har en effektiv 
løbetid, som opfylder den samme 
løbetidsbetingelse som i artikel 72c, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 575/2013  

h) der er ingen juridiske. 
reguleringsmæssige eller operationelle 
barrierer for overførslen af 
sikkerhedsstillelsen fra afviklingsenheden 
til det pågældende datterselskab, herunder 
når afviklingsforanstaltningen træffes 
over for afviklingsenheden.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsgarantier giver ikke nogen sikkerhed for, at der er intern 
tabsabsorberingskapacitet i datterselskabet på afviklingstidspunktet. Substitution af interne 
MREL-krav vil i væsentlig grad svække datterselskabernes position og kan være til fare for 
gennemførelsen af SPE-strategien.

Ændringsforslag 148
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Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12h – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter aftale med 
Afviklingsinstansen kan det i artikel 12a, 
stk. 1, omhandlede krav opfyldes med en 
garanti stillet af afviklingsenheden over 
for datterselskabet, der opfylder følgende 
betingelser:

udgår

a) garantien stilles for et beløb, der 
som minimum svarer til det beløbskrav, 
garantien træder i stedet for

b) garantien udløses, når 
datterselskabet ikke kan indfri sin gæld 
eller sine andre forpligtelser, efterhånden 
som de forfalder, eller når der er blevet 
truffet en beslutning om datterselskabet i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, 
alt efter hvad der indtræffer først

c) der stilles sikkerhed for garantien 
gennem en aftale om finansiel 
sikkerhedsstillelse som defineret i artikel 
2, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/47/EF for 
mindst 50 % af beløbet

d) garantien og aftalen om finansiel 
sikkerhedsstillelse er underlagt national 
ret i den medlemsstat, hvor datterselskabet 
er etableret, medmindre 
Afviklingsinstansen bestemmer andet

e) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien opfylder 
kravene i artikel 197 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, der efter passende 
konservative haircuts er tilstrækkelig til at 
dække det garanterede beløb fuldt ud

f) den underliggende 
sikkerhedsstillelse for garantien er 
ubehæftet og anvendes navnlig ikke som 
underliggende sikkerhedsstillelse for 
andre garantier
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g) sikkerhedsstillelsen har en effektiv 
løbetid, som opfylder den samme 
løbetidsbetingelse som i artikel 72c, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 575/2013  

h) der er ingen juridiske. 
reguleringsmæssige eller operationelle 
barrierer for overførslen af 
sikkerhedsstillelsen fra afviklingsenheden 
til det pågældende datterselskab, herunder 
når afviklingsforanstaltningen træffes 
over for afviklingsenheden.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at erstatte MREL-kravet på subsidiært niveau med sikkerhedsgarantier stillet 
af afviklingsenheden svækker i væsentlig grad datterselskabernes position og kan være til fare
for gennemførelsen af SPE-strategien. På grund af de store juridiske og operationelle 
problemer, der er forbundet med sådanne garantier, er det yderst tvivlsomt, om der rent 
faktisk ville være tilstrækkelige tabsabsorberende buffere til rådighed på subsidiært niveau i 
tilfælde af en krise. Vi foreslår derfor, at denne mulighed slettes.

Ændringsforslag 149
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 i  – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan dispensere helt fra 
anvendelsen af artikel 12h på et 
datterselskab af en afviklingsenhed, der er 
etableret i en deltagende medlemsstat, hvis:

Afviklingsinstansen skal dispensere helt 
fra anvendelsen af artikel 12h på et 
betydeligt datterselskab af en 
afviklingsenhed, der er etableret i en
deltagende medlemsstat, hvis:

Or. en

Begrundelse

Dette er en tilpasning til FSB's TLAC-standardordliste, der henviser til betydelige 
datterselskaber.
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Ændringsforslag 150
Barbara Kappel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan dispensere helt fra 
anvendelsen af artikel 12h på et 
datterselskab af en afviklingsenhed, der er 
etableret i en deltagende medlemsstat, hvis:

Afviklingsinstansen skal dispensere helt 
fra anvendelsen af artikel 12h på et 
betydeligt datterselskab af en 
afviklingsenhed, der er etableret i en 
deltagende medlemsstat, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 151
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i  – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan dispensere helt fra 
anvendelsen af artikel 12h på et 
datterselskab af en afviklingsenhed, der er 
etableret i en deltagende medlemsstat, hvis:

Afviklingsinstansen skal dispensere helt 
fra anvendelsen af artikel 12h på et 
betydeligt datterselskab af en 
afviklingsenhed, der er etableret i en 
deltagende medlemsstat, hvis:

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de fremskridt, der er gjort hen imod en bankunion med hensyn til at 
betragte den som én enkelt jurisdiktion, bør Afviklingsinstansen kunne dispensere fra MREL-
kravet for enheder i bankunionen.

Ændringsforslag 152
Thierry Cornillet
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen kan dispensere helt fra 
anvendelsen af artikel 12h på et 
datterselskab af en afviklingsenhed, der er 
etableret i en deltagende medlemsstat, hvis:

Afviklingsinstansen skal dispensere helt 
fra anvendelsen af artikel 12h på et 
betydeligt datterselskab af en 
afviklingsenhed, der er etableret i en 
deltagende medlemsstat, hvis:

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for interne MREL-krav inden for EU, og slet ikke inden for bankunionen.

Ændringsforslag 153
Barbara Kappel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i den samme
deltagende medlemsstat

a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i en
deltagende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 154
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i den samme
deltagende medlemsstat

a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i en
deltagende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de fremskridt, der er gjort hen imod en bankunion med hensyn til at 
betragte den som én enkelt jurisdiktion, bør Afviklingsinstansen kunne dispensere fra MREL-
kravet for enheder i bankunionen.

Ændringsforslag 155
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i den samme 
deltagende medlemsstat

a) både datterselskabet og 
afviklingsenheden er etableret i en 
deltagermedlemsstat

Or. en

Begrundelse

Selv om bankunionen stadig er ufuldstændig, betragter EU sig selv som en enkelt jurisdiktion 
i henhold til internationale standarder.

Ændringsforslag 156
Thierry Cornillet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afviklingsenheden opfylder det 
krav, der er fastsat i artikel 12g

b) både datterselskabet og
afviklingsenheden er etableret i en 
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deltagende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for interne MREL-krav inden for EU, og slet ikke inden for bankunionen.

Ændringsforslag 157
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der ikke er nogen nuværende eller 
forudsete væsentlige praktiske eller 
juridiske hindringer for 
afviklingsenhedens hurtige overførsel af 
kapitalgrundlag eller tilbagebetaling af 
forpligtelser til datterselskabet, der er 
blevet truffet en beslutning om i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, 
navnlig når afviklingsforanstaltningen 
træffes over for afviklingsenheden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Selv om bankunionen stadig er ufuldstændig, betragter EU sig selv som en enkelt jurisdiktion 
i henhold til internationale standarder.

Ændringsforslag 158
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12i – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Uanset stk. 1 må et betydeligt 
datterselskab eller et EU-moderselskab i 
tilfælde af EU-eksterne GSII'er ikke 
drage fordel af en fuldstændig fritagelse 
fra anvendelsen af denne artikel, når den 
relevante afviklingsmyndighed vurderer, 
at et sådant krav er nødvendigt for 
afviklingsstrategien eller på grund af 
ekstraordinære omstændigheder. 
Afviklingsmyndighedens afgørelse skal 
omfatte begrundelsen for den pågældende 
afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Kravene bør fraviges, når datterselskabet og afviklingsmyndigheden skal godkendes af den 
samme kompetente myndighed. Ikke desto mindre bør der fastsættes en 
undtagelsesbestemmelse, når afviklingsmyndigheden anser det for at være nødvendigt for 
afviklingsstrategien.

Ændringsforslag 159
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12j – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enheds overtrædelse af 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver afhjælpes 
af Afviklingsinstansen og andre relevante 
myndigheder på mindst en af følgende 
måder:

1. Afviklingsinstansen og de øvrige 
afviklingsmyndigheder overvåger på 
månedsbasis opfyldelsen af 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, og 
underretter den kompetente myndighed 
om eventuelle overtrædelser eller andre 
relevante hændelser, der kan påvirke 
opfyldelsen af kravet.

En enheds overtrædelse af 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver er 
underlagt de begrænsninger, der er 
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omhandlet i artikel 141 direktiv 
2013/36/EU. Ud over første afsnit skal de 
relevante myndigheder behandle enhver 
overtrædelse af de ovennævnte krav inden 
for en bestemt tidsfrist, der ikke kan være 
længere end tre måneder, på grundlag af 
mindst én af følgende:

En enheds manglende opfyldelse af de 
krav, der er fastsat i artikel 12c-12h, anses 
for at udgøre en væsentlig hindring for 
afvikling med henblik på artikel 10. 

Or. en

Ændringsforslag 160
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12j – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger til tidlig indgriben i 
henhold til artikel 13

c) foranstaltninger til tidlig indgriben i 
henhold til artikel 13-13b

Or. en

Ændringsforslag 161
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12j – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) manglende overholdelse af 
vejledningen i artikel 12f adresseres af de 
relevante myndigheder på grundlag af 
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mindst en af de beføjelser, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og d).

Or. en

Begrundelse

Overtrædelser af vejledningen bør håndteres af afviklingsmyndighederne på grundlag af 
deres eksisterende beføjelser, nemlig beføjelserne til at fjerne hindringer for afvikling, og ikke 
ved at ændre vejledningen til et MREL-krav. En sådan ændring ville ændre vejledningens 
karakter og medføre et vist tab af fleksibilitet.

Ændringsforslag 162
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 12ja (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12ja

Overgangsperiode

1. Afviklingsinstansen fastlægger 
efter høring af de relevante kompetente 
myndigheder, herunder ECB, 
overgangsperioden for overholdelse af 
MREL-kravene i artikel 12g og 12h.

2. Den i stk. 1 omhandlede 
overgangsperiode slutter senest den 1. 
januar 2022.

Or. en

Ændringsforslag 163
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) nr. 806/2014
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Artikel 12ja (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12ja

Overgangsordninger og ordninger efter 
afvikling

1. Afviklingsinstansen fastlægger 
efter høring af de kompetente 
myndigheder, herunder ECB og den 
nationale afviklingsmyndighed, en 
passende overgangsperiode, således at 
hvert institut eller enhed omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), kan 
overholde MREL-kravene i artikel 12g og 
12h. Fristen for overholdelse af kravene i 
artikel 12g og 12h må ikke være tidligere 
end den 1. januar 2024.

2. Ved fastlæggelsen af 
overgangsperioderne tager 
Afviklingsinstansen blandt andre 
relevante omstændigheder hensyn til:

i) eventuelle relevante særlige 
egenskaber for institutterne, navnlig 
forekomsten af indskud og 
gældsinstrumenter i 
finansieringsmodellen

ii) den begrænsede adgang til 
kapitalmarkederne for 
nedskrivningsrelevante passiver

iii) afhængighed af egentlige 
kernekapitalinstrumenter for at opfylde de 
krav, der er omhandlet i artikel 12g

iv) de generelle omstændigheder i det 
pågældende banksystem

v) en eventuel indvirkning af kravene 
i artikel 12g eller 12h på den finansielle 
stabilitet og enhver risiko for spredning til 
det finansielle system.

Or. en

Begrundelse

Den fælles afviklingsmekanisme skal indeholde klare bestemmelser om tidsplanen for 
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overholdelse af MREL-kravene. Tilsvarende skal TLAC-standarden og CRR fastsætte 
bestemmelse om en overgangsperiode for overholdelse af TLAC/MREL-søjle 1. Når Den 
Fælles Afviklingsinstans træffer denne beslutning, bør den høre de nationale 
afviklingsmyndigheder, da nogle af de kriterier, der skal tages højde for ved fastsættelsen af 
en passende overgangsperiode, bedre kan vurderes af nationale myndigheder eller ligger 
inden for deres kompetence.

Ændringsforslag 164
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a. Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1. ECB eller de kompetente nationale 
myndigheder underretter 
Afviklingsinstansen om enhver 
foranstaltning, som de pålægger et institut 
eller en koncern at træffe, eller som de 
selv træffer i henhold til artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1024/2013, artikel 27, 
stk. 1, eller artikel 28 eller 29 i direktiv 
2014/59/EU eller artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU.

"1. Hvis et institut eller en koncern 
som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), 
på grund af blandt andet en finansiel 
situation i hastig forværring, herunder en 
likviditetssituation der forværres, stigende 
gearingsgrad, misligholdte lån eller en 
koncentration af eksponeringer, som 
vurderes hver uge på grundlag af en 
række udløsningsmekanismer, der kan 
indbefatte instituttets kapitalkrav plus 1,5 
procentpoint, overtræder eller i nær 
fremtid kan forventes at overtræde 
kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, 
direktiv 2013/36/EU, afsnit II i direktiv 
2014/65/EU eller en af artiklerne 3-7, 14-
17 samt 24, 25 og 26 i forordning (EU) nr. 
600/2013, eller hvis dets årlige indtjening 
før renter og skat er større end dets 
risikojusterede kapitalforrentning, 
anvender ECB med forbehold af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1024/2013, i givet fald mindst følgende 
foranstaltninger:

Afviklingsinstansen underretter 
Kommissionen om oplysninger, som den 
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har modtaget i henhold til første afsnit.

a) kræver, at instituttets 
ledelsesorgan iværksætter en eller flere af 
de ordninger eller foranstaltninger, der er 
beskrevet i genopretningsplanen, eller 
ajourfører en sådan genopretningsplan, 
hvis de omstændigheder, der førte til tidlig 
indgriben, afviger fra antagelserne i den 
indledende genopretningsplan, og 
iværksætter en eller flere af de ordninger 
eller foranstaltninger, der er beskrevet i 
den ajourførte plan, inden for en bestemt 
tidsramme og for at sikre, at de i 
indledningen omhandlede betingelser ikke 
længere er gældende

b) kræver, at instituttets 
ledelsesorgan indkalder til aktionærmøde, 
eller, hvis ledelsesorganet ikke 
efterkommer dette krav, indkalder direkte 
til aktionærmøde og fastlægger i begge 
tilfælde dagordenen og kræver, at 
aktionærerne overvejer bestemte 
afgørelser med henblik på vedtagelse

c) kræver, at instituttets 
ledelsesorgan udarbejder en plan for 
forhandling om omstrukturering af 
gælden med alle eller nogle af dets 
kreditorer i overensstemmelse med 
genopretningsplanen, hvor det er relevant

d) kræver ændringer af instituttets 
retlige struktur."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 165
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b. Artikel 13, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:

Fra datoen for modtagelsen af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger, og uden at dette 
berører ECB's og de kompetente 
nationale myndigheders beføjelser i 
henhold til anden EU-lovgivning, kan 
Afviklingsinstansen forberede afviklingen 
af det pågældende institut eller den 
pågældende koncern.

"ECB eller de kompetente nationale 
myndigheder underretter 
Afviklingsinstansen om enhver 
foranstaltning, som de pålægger et institut 
eller en koncern at træffe, eller som de 
selv træffer i henhold til denne 
forordnings artikel 13, stk. 1, eller artikel 
13a eller 13b, eller til artikel 28 eller 29 i 
direktiv 2014/59/EU."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Ændringsforslag 166
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Følgende artikel indsættes:

Artikel 13a

"Fjernelse af den øverste ledelse og 
ledelsesorganet

Hvis der er sket en betydelig forværring af 
et instituts finansielle situation, eller hvis 
der forekommer alvorlige overtrædelser af 
love, administrative bestemmelser eller 
instituttets vedtægter eller alvorlige 
administrative uregelmæssigheder, kan 
ECB kræve, at instituttets øverste ledelse 
eller ledelsesorgan fjernes i sin helhed, 
eller for så vidt angår enkeltpersoner. 
Udpegelsen af en ny øverste ledelse eller 
ledelsesorganet foretages i 
overensstemmelse med national ret og 



PE616.880v01-00 112/127 AM\1144672DA.docx

DA

EU-retten og er underlagt den kompetente 
myndigheds godkendelse eller samtykke."

Or. en

Ændringsforslag 167
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. Følgende artikel indsættes:

Artikel 13b

"Midlertidig administrator

1. ECB kan, ud fra hvad der er 
rimeligt under omstændighederne, udpege 
en hvilken som helst midlertidig 
administrator enten til at erstatte 
instituttets ledelsesorgan midlertidigt eller 
til midlertidigt at arbejde sammen med 
instituttets ledelsesorgan, og ECB skal 
præcisere sin afgørelse ved udpegelsen. 
Hvis ECB udpeger en midlertidig 
administrator til at arbejde sammen med 
instituttets ledelsesorgan, præciserer ECB 
endvidere ved en sådan udpegelse den 
midlertidige administrators rolle, pligter 
og beføjelser og eventuelle krav om, at 
instituttets ledelsesorgan skal høre den 
midlertidige administrator eller indhente 
dennes samtykke, inden den træffer 
bestemte afgørelser eller foranstaltninger. 
ECB er forpligtet til at offentliggøre 
udpegelsen af en eventuel midlertidig 
administrator, undtagen hvis den 
midlertidige administrator ikke har 
beføjelse til at repræsentere instituttet. En 
eventuel midlertidig administrator skal 
have de nødvendige kvalifikationer og 
evner samt den fornødne viden til at 
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kunne varetage sine opgaver og må ikke 
have interessekonflikter.

2. ECB specificerer ved udpegelsen 
den midlertidige administrators beføjelser, 
ud fra hvad der er rimeligt efter 
omstændighederne. Beføjelserne kan 
omfatte nogle eller alle ledelsesorganets 
beføjelser i instituttet i henhold til dettes 
vedtægter og national ret, herunder 
beføjelse til at udøve nogle af eller alle 
ledelsesorganets administrative opgaver. 
Den midlertidige administrators beføjelser 
i forhold til instituttet skal være i 
overensstemmelse med den gældende 
selskabsret.

3. ECB angiver ved udpegelsen den 
midlertidige administrators rolle og 
opgaver, som kan omfatte en vurdering af 
instituttets finansielle stilling, forvaltning 
af dets forretningsaktiviteter eller en del 
heraf med henblik på at bevare eller 
genoprette instituttets finansielle stilling 
og træffe foranstaltninger til 
genopretning af en forsvarlig og forsigtig 
forvaltning af instituttets 
forretningsaktiviteter. ECB præciserer 
ved udpegelsen eventuelle begrænsninger 
i den midlertidige administrators rolle og 
opgaver.

4. ECB har enekompetence til at 
udpege og fjerne en midlertidig 
administrator. ECB kan fjerne en 
midlertidig administrator når som helst og 
med en hvilken som helst begrundelse. 
ECB kan når som helst ændre 
betingelserne for udpegelse af en 
midlertidig administrator med forbehold 
af nærværende artikel.

5. ECB kan kræve, at nogle af den 
midlertidige administrators handlinger 
skal forhåndsgodkendes af ECB. ECB 
specificerer alle sådanne krav ved 
udpegelsen af en midlertidig 
administrator eller i forbindelse med en 
ændring af betingelserne for udpegelsen 
af en midlertidig administrator. Den 
midlertidige administrator må under alle 
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omstændigheder kun udøve beføjelsen til 
at indkalde til generalforsamling i 
instituttet og fastlægge dagsordenen for 
generalforsamlingen med ECB's 
forudgående samtykke.

6. ECB kan kræve, at en midlertidig 
administrator udarbejder rapporter om 
instituttets finansielle stilling og om de 
handlinger, der udføres under dennes 
mandatperiode, med mellemrum, der 
fastsættes af ECB, og ved afslutningen af 
vedkommendes mandat.

7. En midlertidig administrator må 
ikke udpeges for mere end et år.

Or. en

Ændringsforslag 168
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5e. Artikel 14, stk. 2, afsnit 2, affattes 
således:

Når Afviklingsinstansen, Rådet, 
Kommissionen og, hvor det er relevant, de 
nationale afviklingsmyndigheder forfølger 
de i første afsnit omhandlede mål, søger de 
at minimere afviklingsomkostningerne og 
undgå værditab, medmindre de er 
nødvendige for at nå afviklingsmålene.

"Når Afviklingsinstansen, Rådet, 
Kommissionen og, hvor det er relevant, de 
nationale afviklingsmyndigheder forfølger 
de i første afsnit omhandlede mål, søger de 
at minimere afviklingsomkostningerne og 
undgå værditab, medmindre de er 
nødvendige for at nå afviklingsmålene,
under behørig hensyntagen til 
sandsynligheden for, at der anvendes 
offentlige midler, såfremt afviklingen ikke 
igangsættes, bl.a. i form af statsstøtte til 
likvidation, der ydes som følge af de 
alvorlige konsekvenser for den regionale 
økonomi af de foranstaltninger, der 
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træffes i forbindelse hermed."  

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 169
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 f (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 14 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5f. Artikel 14, stk. 3, affattes således:

3. Afviklingsmålene er alle lige 
vigtige og skal afvejes efter 
omstændighederne i hvert enkelt 
tilfælde, medmindre andet fremgår af 
bestemmelserne i denne forordning.

"3. Afviklingsmålene er alle lige 
vigtige og skal afvejes efter 
omstændighederne i hvert enkelt tilfælde, 
medmindre andet fremgår af 
bestemmelserne i denne forordning, og de 
bør navnlig tage hensyn til, at det 
sandsynligvis vil blive nødvendigt med 
offentlig støtte i tilfælde af insolvens."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 170
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 g (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 15 – stk. 1 – litra g

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5g. Artikel 15, stk. 1, litra g), affattes 
således:

g) ingen kreditor påføres større tab, 
end vedkommende ville være blevet påført, 

"g) ingen kreditor påføres større tab, 
end vedkommende ville være blevet påført, 
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hvis en enhed som omhandlet i artikel 2 
var blevet håndteret som led i almindelig 
insolvensbehandling i overensstemmelse 
med sikkerhedsforanstaltningerne i artikel 
29

hvis en enhed som omhandlet i artikel 2 
var blevet håndteret som led i almindelig 
insolvensbehandling i overensstemmelse 
med sikkerhedsforanstaltningerne i artikel 
29, idet der tages behørigt hensyn til
eventuelle sandsynlige negative 
virkninger af systemisk ustabilitet og uro 
på markederne."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0806&from=DE)

Ændringsforslag 171
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "Relevante kapitalinstrumenter" i 
artikel 18, stk. 1, litra b), erstattes med 
"relevante kapitalinstrumenter og 
nedskrivningsrelevante passiver".

udgår

Or. en

Ændringsforslag 172
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7a. Artikel 18, stk. 1, litra b), affattes 



AM\1144672DA.docx 117/127 PE616.880v01-00

DA

således:

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor, herunder en institutsikringsordnings 
foranstaltninger, eller tilsyn, herunder 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af relevante 
kapitalinstrumenter i overensstemmelse 
med artikel 21, over for enheden inden for 
en passende tidshorisont vil kunne 
forhindre, at enheden bliver nødlidende

"b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor, herunder en institutsikringsordnings 
foranstaltninger, eller tilsyn, herunder 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af relevante 
kapitalinstrumenter og 
nedskrivningsrelevante passiver i 
overensstemmelse med artikel 21, over for 
enheden inden for en passende tidshorisont 
på højst tre måneder vil kunne forhindre, 
at enheden bliver nødlidende"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 173
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – stk. 4 – litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7b. Artikel 18, stk. 1, litra c), affattes 
således:

c) enheden er, eller der er objektive 
elementer til støtte for en konstatering af, 
at enheden i nær fremtid vil være, ude af 
stand til at indfri sin gæld eller andre 
forpligtelser, efterhånden som den eller de 
forfalder

c) instituttet er, eller der er objektive 
elementer til støtte for en konstatering af, 
at instituttet inden for de næste 30 dage
vil være ude af stand til at indfri sin gæld 
eller sine andre forpligtelser, efterhånden 
som den eller de forfalder

Or. en

Ændringsforslag 174
Ernest Urtasun
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for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7bc. Artikel 18, stk. 4, affattes således:

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 
1, litra a), anses enheden for at være 
nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
hvis den befinder sig i en eller flere af 
følgende situationer:

"4. Med henblik på anvendelsen af stk. 
1, litra a), anses enheden for at være 
nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
hvis den befinder sig i en eller flere af 
følgende situationer:

a) enheden misligholder, eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at instituttet i nær fremtid
vil misligholde, kravene til fortsat tilladelse 
på en måde, så ECB kompetente nationale 
kan inddrage tilladelsen, herunder men 
ikke begrænset til det forhold, at instituttet 
har lidt eller sandsynligvis vil lide tab, som 
opsluger hele eller en betydelig del af dens 
kapitalgrundlag

a) enheden misligholder, eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at instituttet inden for de 
næste 30 dage vil misligholde, kravene til 
fortsat tilladelse på en måde, så ECB 
kompetente nationale kan inddrage 
tilladelsen, herunder men ikke begrænset 
til det forhold, at instituttet har lidt eller 
sandsynligvis vil lide tab, som opsluger 
hele eller en betydelig del af dens 
kapitalgrundlag

aa) der ikke er nogen rimelig udsigt til, 
at instituttet kan opfylde de krav om 
nedskrivningsrelevante passiver og 
kapitalgrundlag, som instituttet skal ligge 
inde med i henhold til artikel 45c-45g 
efter en manglende overholdelse af 
genopretningsplanen i artikel 17, stk. 5. 
litra h1) i direktiv 2014/59/EU

b) enhedens aktiver er, eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at enhedens aktiver i nær 
fremtid vil være, mindre end dens passiver

b) enhedens aktiver er, eller der er 
objektive elementer til støtte for en 
konstatering af, at enhedens aktiver inden 
for de næste 30 dage vil være mindre end 
dets passiver

c) enheden er, eller der er objektive 
elementer til støtte for en konstatering af, 
at enheden i nær fremtid vil være, ude af 
stand til at indfri sin gæld eller andre 
forpligtelser, efterhånden som den eller de 
forfalder

c) enheden er, eller der er objektive 
elementer til støtte for en konstatering af, 
at enheden inden for de næste 30 dage vil 
være ude af stand til at indfri sin gæld eller
sine andre forpligtelser, efterhånden som 
den eller de forfalder
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d) der kræves ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige, undtagen når den 
ekstraordinære finansielle støtte fra det 
offentlige antager en af følgende former for 
at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en 
medlemsstats økonomi og bevare den 
finansielle stabilitet:

d) der kræves ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige, undtagen når den 
ekstraordinære finansielle støtte fra det 
offentlige antager en af følgende former for 
at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en 
medlemsstats økonomi og bevare den 
finansielle stabilitet:

i) en statsgaranti til dækning af 
likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed 
af centralbankerne i overensstemmelse 
med centralbankernes vilkår

i) en statsgaranti til dækning af 
likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed 
af centralbankerne i overensstemmelse 
med centralbankernes vilkår

ii) en statsgaranti for nyligt udstedte 
forpligtelser eller 

ii) en statsgaranti for nyligt udstedte 
forpligtelser eller

iii) tilførsel af kapitalgrundlag eller køb 
af kapitalinstrumenter til priser og på 
betingelser, der ikke giver enheden en 
fordel, hvis ingen af de omstændigheder, 
der er omhandlet i litra a), b) og c), eller i 
artikel 21, stk. 1, gør sig gældende, når den 
offentlige støtte ydes.

iii) tilførsel af kapitalgrundlag eller køb 
af kapitalinstrumenter af institutter, der er 
underlagt offentligt ejerskab, til priser og 
på betingelser, der ikke giver enheden en 
fordel, hvis ingen af de omstændigheder, 
der er omhandlet i litra a), b) og c), eller i 
artikel 21, stk. 1, gør sig gældende, når den 
offentlige støtte ydes.

I hvert af de i første afsnit, litra d), nr. i), ii) 
og iii), omhandlede tilfælde gælder 
følgende: garantiforanstaltningerne eller 
tilsvarende foranstaltninger, som er 
omhandlet heri, skal være begrænset til 
solvente institutter og skal være betinget af 
endelig godkendelse i henhold til Unionens 
statsstøtteregler. Disse foranstaltninger 
skal have retsbevarende og midlertidig 
karakter og skal stå i et rimeligt forhold til 
følgerne af den alvorlige forstyrrelse, og de 
må ikke anvendes til at udligne tab, som 
enheden har lidt eller sandsynligvis vil lide 
i nær fremtid.

I hvert af de i første afsnit, litra d), nr. i), ii) 
og iii), omhandlede tilfælde gælder 
følgende: garantiforanstaltningerne eller 
tilsvarende foranstaltninger, som er 
omhandlet heri, skal være begrænset til 
solvente institutter og skal være betinget af 
endelig godkendelse i henhold til Unionens 
statsstøtteregler. Disse foranstaltninger skal 
have retsbevarende og midlertidig karakter 
og skal stå i et rimeligt forhold til følgerne 
af den alvorlige forstyrrelse, og de må ikke 
anvendes til at udligne tab, som enheden 
har lidt eller sandsynligvis vil lide inden 
for de næste 30 dage.

Støtteforanstaltningerne i første afsnit, litra 
d), nr. iii), er begrænset til nødvendige 
kapitaltilførsler til imødegåelse af 
kapitalmangel, som er konstateret i de 
nationale stresstests eller i de stresstests, 
der gennemføres på EU-plan eller inden for 
rammerne af FTM, gennemgangen af 
aktivernes kvalitet eller tilsvarende 
aktiviteter, som ECB, EBA eller de 
nationale myndigheder gennemfører, og 
som, hvis det er relevant, er bekræftet af 

Støtteforanstaltningerne i første afsnit, litra 
d), nr. iii), er begrænset til nødvendige 
kapitaltilførsler til imødegåelse af 
kapitalmangel, som er konstateret i de 
nationale stresstests eller i de stresstests, 
der gennemføres på EU-plan eller inden for 
rammerne af FTM, gennemgangen af 
aktivernes kvalitet eller tilsvarende 
aktiviteter, som ECB, EBA eller de 
nationale myndigheder gennemfører, og 
som, hvis det er relevant, er bekræftet af 
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den kompetente myndighed. den kompetente myndighed.

Forelægger Kommissionen et forslag til 
retsakt i henhold til artikel 32, stk. 4, i 
direktiv 2014/59/EU, skal den i givet fald 
ligeledes forelægge et forslag til retsakt 
om ændring af nærværende forordning.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Ændringsforslag 175
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 – litra f
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 21 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
nedskrivningsrelevante passiver 
uafhængigt af afviklingsforanstaltninger 
kan kun udøves i forbindelse med 
nedskrivningsrelevante passiver, der 
opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 3, 
litra a), med undtagelse af betingelsen 
vedrørende forpligtelsernes restløbetid.

Beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
nedskrivningsrelevante passiver 
uafhængigt af afviklingsforanstaltninger 
kan kun udøves i forbindelse med 
nedskrivningsrelevante passiver, der 
opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 3, 
litra a), med undtagelse af betingelsen 
vedrørende forpligtelsernes restløbetid, og 
skal udøves i overensstemmelse med 
artikel 15, stk. 1, litra g). Når relevante 
kapitalinstrumenter og 
nedskrivningsrelevante passiver er blevet 
købt af afviklingsmyndigheden indirekte 
gennem andre enheder i samme 
afviklingskoncern, udøves beføjelsen til at 
nedskrive eller konvertere sammen med 
udøvelsen af samme beføjelse på 
moderselskabsniveau for den pågældende 
enhed eller efterfølgende moderselskaber, 
der ikke er afviklingsenheder, således at 
tabene i realiteten sendes videre, og den 
pågældende enhed rekapitaliseres af 
afviklingsenheden. Det beløb, der 
nedskrives eller konverteres for en enhed, 
der ikke er en afviklingsenhed, regnes 
med i forhold til de tærskler, der er fastsat 
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i artikel 27, stk. 7, for den pågældende 
enhed."

Or. en

Begrundelse

The amendment further details the operation of Article 21, notably in cases where that article 
is applied to a subsidiary which is not itself put into resolution (SPE strategy). In such cases, 
it is important for the sake of level playing field and depositor protection that a number of 
safeguards, such as the NCWO principle, apply.

In line with the logic of an SPE strategy, losses need to be passed on to the resolution entity 
itself and should not remain stuck with an intermediate parent entity.

Finally, for the sake of equal protection of depositors within the Union, the amount written 
down or converted should count towards the 8% threshold of the concerned subsidiary in 
cases where that subsidiary would need access to the resolution fund in a scenario where the 
SPE strategy would have come to its limits and where resolution tools would for that reason 
subsequently be applied to the subsidiary.

Ændringsforslag 176
Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 27, stk. 3, indsættes 
følgende litra:

ga) passiver i institutter eller relevante 
enheder, som er en del af den samme 
afviklingskoncern uden selv at være en 
afviklingsenhed, uanset deres løbetid, 
medmindre disse forpligtelser er 
efterstillet ordinære usikrede forpligtelser 
i henhold til den relevante nationale 
lovgivning om det hierarki for fordringer, 
der var gældende på datoen for 
gennemførelsen af denne forordning. 
Hvis det foregående afsnit finder 
anvendelse, vurderer Afviklingsinstansen, 
om værdien af de instrumenter, der 
opfylder kravene i artikel 12h, stk. 3, er 
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tilstrækkelig til at støtte gennemførelsen 
af den foretrukne afviklingsstrategi.

Or. en

Begrundelse

According to the current BRRD the exposures of subsidiaries on their parent company are 
bail-in able. Such solution implies that in a situation where the bail-in tool is applied at the 
level of the resolution entity (i.e. parent company) the losses are downstreamed to its 
subsidiaries. This is contrary to the idea of the SPE strategy according to which all the losses 
of the group should be upstreamed and absorbed the level of the parent company. It is worth 
mentioning that this problem is likely to increase in the run up to a crisis when the parent 
company tries to reallocate liquidity among subsidiaries according to their needs. Therefore 
we suggest excluding the intragroup exposures from the scope of bail-in in order to ensure 
that the SPE strategy is operational in group resolution cases.

Ændringsforslag 177
Tom Vandenkendelaere, Hugues Bayet, Sander Loones, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 27, stk. 3, indsættes 
følgende litra:

ga) passiver i institutter eller relevante 
enheder, som er en del af den samme 
afviklingskoncern uden selv at være en 
afviklingsenhed, uanset deres løbetid, 
medmindre disse forpligtelser er 
efterstillet ordinære usikrede forpligtelser 
i henhold til den relevante nationale 
lovgivning om det hierarki for fordringer, 
der var gældende på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. Hvis det 
foregående afsnit finder anvendelse, 
vurderer Afviklingsinstansen, om værdien 
af de instrumenter, der opfylder kravene i 
artikel 45g, stk. 3, er tilstrækkelig til at 
støtte gennemførelsen af den foretrukne 
afviklingsstrategi.
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Or. en

Begrundelse

In the current framework, the exposures of a subsidiary on its parent company are in the 
scope of bail-in. This means that where the bail-in is applied on the parent company, the bail-
in of intragroup exposures will imply a downstream of losses to the subsidiaries of the group. 
This is inconsistent with a resolution strategy that covers both the parent company and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy) and according to which all the losses of the group are 
expected to be channelled out at the level of the parent company and absorbed by the 
shareholders and external creditors of the parent company. In addition, this problem is likely 
to increase in the run up to a crisis when the parent company tries to reallocate liquidity from 
subsidiaries which still have liquidity to subsidiaries which are in need of funds. As a result, 
we suggest excluding these intragroup exposures from the scope of bail-in in order to avoid 
jeopardising the effective implementation of SPE strategies.

Ændringsforslag 178
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 27, stk. 3, indsættes 
følgende litra:

"ga) passiver i institutter eller enheder, 
der er omhandlet i artikel 2, litra b), c) og 
d), som er en del af den samme 
afviklingskoncern uden selv at være en 
afviklingsenhed, uanset deres løbetid".

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at SPE-strategien fortsat kan fungere, bør eksponeringer af datterselskaber af 
enheder, der tilhører den samme afviklingskoncern, udelukkes fra bail-in.

En bail-in af koncerninterne eksponeringer, som i dag er mulig, ville indebære tab i 
efterfølgende led fra afviklingsenheden til dens datterselskaber. Dette strider mod SPE-
strategiens formål og vil nedbringe et datterselskabs kapacitet til at afvikle sine tab i 
opadgående retning.
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Ændringsforslag 179
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. I artikel 27 indsættes følgende som 
stk. 3a:

3a. Medlemsstaterne forbyder de i 
artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), 
omhandlede institutter eller enheder at 
fremkomme med nogen form for 
antydning, formidling eller fremstilling 
af, at et passiv, bortset fra de i denne 
artikel, stk. 2, litra a)-g), nævnte passiver, 
ikke vil være genstand for nedskrivnings-
eller konverteringsbeføjelser. Enhver 
overtrædelse af et sådant forbud er 
underlagt sanktioner i henhold til kapitel 
VI.

Or. en

Ændringsforslag 180
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c. I artikel 27 indsættes følgende som 
stk. 3b:

3b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
gældsinstrumenter, der er omhandlet i 
artikel 108, stk. 2, betragtes som 
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komplekse i overensstemmelse med 
artikel 25 direktiv 2014/65/EU, og at 
bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende eksistensen af 
interessekonflikter håndhæves strengt i 
forbindelse med salg af sådanne 
instrumenter til eksisterende kunder hos 
det udstedende institut. 
Afviklingsinstansen sikrer, at 
investeringsselskaber ikke anses for at 
opfylde deres forpligtelser i henhold til 
direktiv 2014/65/EU, hvis de betaler eller 
betales et gebyr eller en provision eller 
giver eller modtager en naturalieydelse, 
eller når de ikke videregive specifikke 
interne retningslinjer i forbindelse med 
markedsføring af ikkeprivilegerede 
seniorgældsinstrumenter til investorer, 
der ikke betragtes som professionelle i 
henhold til nævnte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 181
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9d. I artikel 27 indsættes følgende som 
stk. 3c:

3c. Afviklingsinstansen overvåger, 
som led i vurderingen af 
afviklingsmulighederne i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16, i 
hvilket omfang gældsinstrumenter, hvor 
der er mulighed for bail-in, besiddes af 
investorer, der ikke kan betragtes som 
professionelle investorer i henhold til 
direktiv 2014/65/EU, og indberetter 
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resultaterne til EBA mindst en gang om 
året. EBA oplyser årligt på koncernbasis 
eller, hvis det er relevant, institutspecifik 
basis, antallet af gældsinstrumenter, hvor 
der er mulighed for bail-in, som besiddes 
af investorer, der ikke kan betragtes som 
professionelle investorer. Når EBA på 
grundlag af disse oplysninger finder det 
nødvendigt, skal det udstede advarsler 
eller henstillinger med henblik på 
afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 182
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 806/2014
Artikel 90 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9e. Følgende artikel indsættes:

Artikel 90a

Offentlig gennemsigtighed efter afvikling

Efter at det finansieringsinstitut, over for 
hvilket der er blevet iværksat 
afviklingsforanstaltninger, er ophørt med 
at opfylde betingelserne for afvikling, og 
efter at alle insolvensbehandlinger, som 
er blevet iværksat vedrørende det 
pågældende institut eller de pågældende 
institutter, er bragt til ophør, offentliggør 
Afviklingsinstansen øjeblikkeligt en 
passende samlet balance, der efter de i 
denne forordning opstillede principper er 
værdiansat på det tidspunkt, hvor 
beslutningen om at opløse instituttet blev 
truffet, og som klart viser instituttets 
nettoværdi og værdien af aktiv- og 
passivklasserne. Afviklingsinstansen 
offentliggør endvidere det samlede beløb 
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for de forskellige kreditorklassers tab, 
hvor der er iværksat bail-in, 
finansieringsbeløb og -kilder, som er 
anvendt i forbindelse med afviklingen, og 
overskuddet af alle salg af 
forretningsenheder eller aktiver.

Or. en
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