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Amendement 14
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 9 november 2015 publiceerde 
de Raad voor financiële stabiliteit 
(Financial Stability Board, "FSB") de 
"Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) 
Term Sheet" (de "TLAC-norm"), die in 
november 2015 door de G20 werd 
bekrachtigd. De TLAC-norm vereist dat 
mondiaal systeemrelevante banken ("G-
SIB's"), die in het kader van de Unie 
mondiaal systeemrelevante instellingen 
("G-SII's") worden genoemd, een 
voldoende minimumbedrag aan zeer 
verliesabsorberende (bail-inbare) passiva 
aanhouden om bij afwikkeling een soepele 
en snelle absorptie van verliezen en 
herkapitalisatie te garanderen. In haar 
mededeling van 24 november 201511

verbond de Commissie zich ertoe om voor 
het einde van 2016 een wetgevingsvoorstel 
in te dienen dat zou toelaten om de TLAC-
norm tegen de internationaal afgesproken 
deadline, zijnde 2019, te implementeren.

(1) Op 9 november 2015 publiceerde 
de Raad voor financiële stabiliteit 
(Financial Stability Board, "FSB") de 
"Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) 
Term Sheet" (de "TLAC-norm"), die in 
november 2015 door de G20 werd 
bekrachtigd. De TLAC-norm vereist dat
mondiaal systeemrelevante banken ("G-
SIB's"), die in het kader van de Unie 
mondiaal systeemrelevante instellingen 
("G-SII's") worden genoemd, een 
voldoende minimumbedrag aan zeer 
verliesabsorberende (bail-inbare) passiva 
aanhouden om bij afwikkeling een soepele 
en snelle absorptie van verliezen en 
herkapitalisatie te garanderen. Aan de 
andere kant blijkt uit het wijdverbreide 
gebruik van publieke middelen voor de 
herkapitalisatie van banken sinds de 
publicatie van die norm dat het 
regelgevings- en institutionele kader van 
de bankenunie bij lange na niet in staat is 
het probleem volledig op te lossen. In haar 
mededeling van 24 november 201511

verbond de Commissie zich ertoe om voor 
het einde van 2016 een wetgevingsvoorstel 
in te dienen dat zou toelaten om de TLAC-
norm tegen de internationaal afgesproken 
deadline, zijnde 2019, te implementeren.

_________________ _________________

11 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's, “Naar de voltooiing van de 
bankenunie”, 24.11.2015, COM(2015) 587 
definitief.

11 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Naar de voltooiing van de 
bankenunie", 24.11.2015, COM(2015) 587 
final.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij de implementatie van de TLAC-
norm in de Unie moet rekening worden 
gehouden met het bestaande 
instellingsspecifieke minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva ("minimum requirement 
for own funds and eligible liabilities", 
"MREL") die van toepassing is op alle 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen in de Unie zoals 
bepaald in Richtlijn 2014/59/EU van het 
Europees Parlement en de Raad12. 
Aangezien TLAC en MREL hetzelfde doel 
nastreven, namelijk ervoor zorgen dat 
instellingen in de Unie voldoende 
verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit hebben, moeten 
de twee vereisten complementaire 
elementen van een gemeenschappelijk 
kader zijn. Operationeel moet het 
geharmoniseerde minimumniveau van de 
TLAC-norm voor G-SII's ("minimale 
TLAC-vereiste") in de wetgeving van de 
Unie worden ingevoerd via wijzigingen 
van Verordening (EU) nr. 575/201313, 
terwijl de instellingsspecifieke verhoging
voor G-SII's en het instellingsspecifieke 
vereiste voor niet-G-SII's, dat
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
in aanmerking komende passiva wordt 
genoemd, moeten worden aangepakt via 
gerichte wijzigingen van Richtlijn 
2014/59/EU en Verordening (EU) nr. 
806/201414. De relevante bepalingen van 
deze Verordening die verband houden met 
de verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit van instellingen 
moeten samen met die in de 
bovengenoemde wetteksten en in Richtlijn 

(2) Bij de implementatie van de TLAC-
norm in de Unie moet rekening worden 
gehouden met het bestaande 
instellingsspecifieke minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva ("minimum requirement 
for own funds and eligible liabilities", 
"MREL") die van toepassing is op alle 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen in de Unie zoals 
bepaald in Richtlijn 2014/59/EU van het 
Europees Parlement en de Raad12. 
Aangezien TLAC en MREL hetzelfde doel 
nastreven, namelijk ervoor zorgen dat 
instellingen in de Unie voldoende 
verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit hebben, moeten 
de twee vereisten complementaire 
elementen van een gemeenschappelijk 
kader zijn. Operationeel moet het 
geharmoniseerde minimumniveau van de 
TLAC ("minimale TLAC-vereiste") in de 
wetgeving van de Unie worden ingevoerd 
via wijzigingen van Verordening (EU) nr. 
575/201313, terwijl de instellingsspecifieke 
verhoging die minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva wordt genoemd, moet worden 
aangepakt via gerichte wijzigingen van 
Richtlijn 2014/59/EU en Verordening (EU) 
nr. 806/201414. De relevante bepalingen 
van deze Verordening die verband houden 
met de verliesabsorptie- en
herkapitalisatiecapaciteit van instellingen 
moeten samen met die in de 
bovengenoemde wetteksten en in Richtlijn 
2013/36/EU15 consequent worden 
toegepast.
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2013/36/EU15 consequent worden 
toegepast.

_________________ _________________

12 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het herstel en de afwikkeling 
van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, PB L 173 van 
12.6.2014, blz. 190.

12 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het herstel en de afwikkeling 
van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, PB L 173 van 
12.6.2014, blz. 190.

13 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1.

13 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1.

14 Verordening (EU) nr. 806/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 juli 
2014 tot vaststelling van eenvormige regels 
en een eenvormige procedure voor de 
afwikkeling van kredietinstellingen en 
bepaalde beleggingsondernemingen in het 
kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, PB L 225 van 30.7.2014, blz. 
1.

14 Verordening (EU) nr. 806/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 juli 
2014 tot vaststelling van eenvormige regels 
en een eenvormige procedure voor de 
afwikkeling van kredietinstellingen en 
bepaalde beleggingsondernemingen in het 
kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1093/2010, PB L 225 van 30.7.2014, blz. 
1.

15 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 
338.

15 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 
338.

Or. en

Amendement 16
Miguel Viegas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het ontbreken van geharmoniseerde 
regels in de lidstaten die deelnemen aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme met betrekking 
tot de implementatie van de TLAC-norm 
zou zich vertalen in extra kosten en 
rechtsonzekerheid voor instellingen en zou 
de toepassing van het instrument van bail-
in voor grensoverschrijdende instellingen 
bemoeilijken. Het ontbreken van 
geharmoniseerde regels van de Unie leidt 
ook tot concurrentieverstoringen op de 
interne markt, aangezien de kosten voor 
instellingen om aan de bestaande vereisten 
en de TLAC-norm te voldoen aanzienlijk 
kunnen verschillen tussen de deelnemende 
lidstaten. Daarom is het noodzakelijk om 
deze belemmeringen voor de werking van 
de interne markt weg te nemen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
het ontbreken van geharmoniseerde regels 
met betrekking tot de implementatie van de 
TLAC-norm te vermijden. Bijgevolg is 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
zoals uitgelegd in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, de passende 
rechtsgrondslag voor deze Verordening.

(3) Het ontbreken van geharmoniseerde 
regels in de lidstaten die deelnemen aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme met betrekking 
tot de implementatie van de TLAC-norm 
zou zich vertalen in extra kosten en 
rechtsonzekerheid voor instellingen en zou 
de toepassing van het instrument van bail-
in voor grensoverschrijdende instellingen 
bemoeilijken. Het ontbreken van 
geharmoniseerde regels van de Unie leidt 
ook tot concurrentieverstoringen op de 
interne markt, aangezien de kosten voor 
instellingen om aan de bestaande vereisten 
en de TLAC-norm te voldoen aanzienlijk 
kunnen verschillen tussen de deelnemende 
lidstaten. Daarom is het noodzakelijk om 
deze belemmeringen voor de werking van 
de interne markt weg te nemen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
het ontbreken van geharmoniseerde regels 
met betrekking tot de implementatie van de 
TLAC-norm te vermijden. Bijgevolg is 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
zoals uitgelegd in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, de passende 
rechtsgrondslag voor deze Verordening. 
Aan de andere kant heeft de concentratie 
in de financiële sector, die de laatste tijd 
wordt aangejaagd door de bankenunie, de 
instabiliteit van die unie blootgelegd, met 
als gevolg dat de instellingen die als "too 
big to fail" worden beschouwd steeds 
belangrijker worden en dat de 
geloofwaardigheid van het hele systeem in 
twijfel wordt getrokken.

Or. pt

Amendement 17
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Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het ontbreken van geharmoniseerde 
regels in de lidstaten die deelnemen aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme met betrekking 
tot de implementatie van de TLAC-norm 
zou zich vertalen in extra kosten en 
rechtsonzekerheid voor instellingen en zou 
de toepassing van het instrument van bail-
in voor grensoverschrijdende instellingen 
bemoeilijken. Het ontbreken van 
geharmoniseerde regels van de Unie leidt 
ook tot concurrentieverstoringen op de 
interne markt, aangezien de kosten voor 
instellingen om aan de bestaande vereisten 
en de TLAC-norm te voldoen aanzienlijk 
kunnen verschillen tussen de deelnemende 
lidstaten. Daarom is het noodzakelijk om 
deze belemmeringen voor de werking van 
de interne markt weg te nemen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
het ontbreken van geharmoniseerde regels 
met betrekking tot de implementatie van de 
TLAC-norm te vermijden. Bijgevolg is 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
zoals uitgelegd in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, de passende 
rechtsgrondslag voor deze Verordening.

(3) Het ontbreken van geharmoniseerde 
regels in de lidstaten die deelnemen aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme met betrekking 
tot de implementatie van de TLAC-norm 
zou zich vertalen in extra kosten en 
rechtsonzekerheid en zou de toepassing 
van het instrument van bail-in voor 
grensoverschrijdende instellingen 
bemoeilijken. Het ontbreken van 
geharmoniseerde regels van de Unie leidt 
ook tot concurrentieverstoringen op de 
interne markt, aangezien de kosten voor 
instellingen om aan de bestaande vereisten 
en de TLAC-norm te voldoen aanzienlijk 
kunnen verschillen tussen de deelnemende 
lidstaten. Daarom is het noodzakelijk om 
deze belemmeringen voor de werking van 
de interne markt weg te nemen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
het ontbreken van geharmoniseerde regels 
met betrekking tot de implementatie van de 
TLAC-norm te vermijden. Bijgevolg is 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
zoals uitgelegd in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, de passende 
rechtsgrondslag voor deze Verordening.

Or. en

Amendement 18
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5) De afwikkelingsraad moet ervoor 
zorgen dat instellingen voldoende 
verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit hebben om te 
verzekeren dat de absorptie van verliezen 
en herkapitalisatie bij afwikkeling soepel 
en snel verlopen met een minimale impact 
op de financiële stabiliteit en de 
belastingbetalers. Dit moet worden bereikt 
door instellingen te verplichten een 
instellingsspecifiek minimumvereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva na te leven, zoals bepaald 
in Verordening (EU) nr. 806/2014.

(5) De afwikkelingsraad moet ervoor 
zorgen dat instellingen voldoende 
verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiecapaciteit hebben om te 
verzekeren dat de absorptie van verliezen 
en herkapitalisatie bij afwikkeling soepel 
en snel verlopen met een minimale impact 
op de financiële stabiliteit en de 
belastingbetalers. Dit moet worden bereikt 
door instellingen te verplichten een 
instellingsspecifiek minimumvereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva na te leven, zoals bepaald 
in Verordening (EU) nr. 806/2014. Om zijn 
taken naar behoren te kunnen vervullen, 
moet de afwikkelingsraad de nodige 
middelen krijgen om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat er diensten worden 
uitbesteed die essentieel zijn voor zijn 
besluitvormingsproces.

Or. pt

Amendement 19
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De criteria waaraan passiva moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor 
de MREL moeten nauw worden afgestemd 
op die welke in Verordening (EU) nr. 
575/2013 zijn vastgesteld voor de 
minimale TLAC-vereiste, in 
overeenstemming met de aanvullende 
aanpassingen en vereisten die in deze 
Verordening worden geïntroduceerd. Met 
name bepaalde schuldinstrumenten met 
een derivaatelement, zoals bepaalde 
"structured notes", zouden in aanmerking
moeten komen voor de MREL voor zover 
ze een op de vervaldag terug te betalen 
vaste hoofdsom hebben terwijl slechts een 
extra rendement aan een derivaat is 

(7) De criteria waaraan passiva moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor 
de MREL moeten nauw worden afgestemd 
op die welke in Verordening (EU) nr. 
575/2013 zijn vastgesteld voor de 
minimale TLAC-vereiste. In aanmerking 
komende passiva moeten duidelijk worden 
achtergesteld ten opzichte van andere 
passiva om problemen met betrekking tot 
het beginsel dat geen enkele crediteur 
slechter af mag zijn te voorkomen.
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gekoppeld en afhankelijk is van de 
prestaties van een referentieactief. Gezien 
hun vaste hoofdsom zouden deze 
instrumenten bij afwikkeling zeer 
verliesabsorberend en gemakkelijk bail-
inbaar moeten zijn.

Or. en

Amendement 20
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De passiva om aan de MREL te 
voldoen omvatten in principe alle passiva 
die voortvloeien uit vorderingen 
resulterend uit ongedekte, niet-preferente 
schuldeisers (niet-achtergestelde 
verplichtingen), tenzij ze niet voldoen aan 
specifieke criteria om in aanmerking te 
komen die in deze Verordening zijn 
vastgesteld. Om de afwikkelbaarheid van 
instellingen te verbeteren door een effectief 
gebruik van het instrument van bail-in, 
moet de afwikkelingsraad kunnen eisen 
dat met achtergestelde verplichtingen aan 
het ondernemingsspecifieke vereiste wordt 
voldaan, vooral als er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat bij een bail-in 
betrokken schuldeisers bij afwikkeling 
waarschijnlijk verliezen zullen leiden die 
groter zouden zijn dan hun potentiële 
verliezen bij insolventie. De verplichting 
om met achtergestelde verplichtingen aan 
de MREL te voldoen mag slechts worden 
opgelegd voor een niveau dat nodig is om 
te voorkomen dat schuldeisers bij 
afwikkeling meer verliezen dan wat ze bij 
insolventie zouden verliezen. Een door de 
afwikkelingsraad gevraagde achterstelling 
van schuldinstrumenten voor de MREL 
mag geen afbreuk doen aan de 
mogelijkheid om deels met niet-

(8) Om de afwikkelbaarheid van 
instellingen te verbeteren door een effectief 
gebruik van het instrument van bail-in, 
moet de afwikkelingsraad eisen dat met 
achtergestelde verplichtingen aan het 
ondernemingsspecifieke vereiste wordt 
voldaan, vooral als er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat bij een bail-in 
betrokken schuldeisers bij afwikkeling 
waarschijnlijk verliezen zullen leiden die 
groter zouden zijn dan hun potentiële 
verliezen bij insolventie.
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achtergestelde schuldinstrumenten aan 
het minimale TLAC-vereiste te voldoen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
575/2013 zoals toegestaan door de TLAC-
norm.

Or. en

Amendement 21
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De MREL moet instellingen 
toelaten om de bij afwikkeling verwachte 
verliezen te absorberen en de instelling na 
afwikkeling te herkapitaliseren. De 
afwikkelingsraad moet, op basis van de 
door hem gekozen afwikkelingsstrategie, 
het opgelegde niveau van de MREL naar 
behoren motiveren, vooral wat betreft de 
noodzaak en het niveau van het vereiste als 
bedoeld in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU in het herkapitalisatiebedrag. 
Als zodanig moet dat niveau gelijk zijn aan 
de som van het bedrag van de bij 
afwikkeling verwachte verliezen die 
overeenkomen met de 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
en het herkapitalisatiebedrag dat de 
instelling na afwikkeling toelaat aan haar 
eigenvermogensvereisten te voldoen als 
voorwaarde om haar activiteiten onder de 
gekozen afwikkelingsstrategie te mogen 
uitoefenen. De MREL moet worden 
uitgedrukt als een percentage van de 
maatstaf voor de totale risicoblootstelling 
en de maatstaf voor de hefboomratio, en 
instellingen moeten tegelijkertijd voldoen 
aan de niveaus die uit de twee 
berekeningen voortkomen. De 
afwikkelingsraad moet in naar behoren 
gemotiveerde gevallen de 
herkapitalisatiebedragen kunnen aanpassen 

(9) De MREL moet instellingen 
toelaten om de bij afwikkeling verwachte 
verliezen te absorberen en de instelling na 
afwikkeling te herkapitaliseren. De 
afwikkelingsraad moet, op basis van de 
door hem gekozen afwikkelingsstrategie, 
het opgelegde niveau van de MREL naar 
behoren motiveren, vooral wat betreft de 
noodzaak en het niveau van het vereiste als 
bedoeld in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU in het herkapitalisatiebedrag. 
Als zodanig moet dat niveau gelijk zijn aan 
de som van het bedrag van de bij 
afwikkeling verwachte verliezen die 
overeenkomen met de 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
en het herkapitalisatiebedrag dat de 
instelling na afwikkeling toelaat aan haar 
eigenvermogensvereisten te voldoen als 
voorwaarde om haar activiteiten onder de 
gekozen afwikkelingsstrategie te mogen 
uitoefenen. De MREL moet worden 
uitgedrukt als een percentage van de 
maatstaf voor de totale risicoblootstelling 
en de maatstaf voor de hefboomratio, en 
instellingen moeten tegelijkertijd voldoen 
aan de niveaus die uit de twee 
berekeningen voortkomen. De 
afwikkelingsraad moet de 
herkapitalisatiebedragen naar boven toe 
kunnen aanpassen om een 
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om ook toegenomen risico's die de 
afwikkelbaarheid beïnvloeden en 
voortvloeien uit het businessmodel, 
financieringsprofiel en algemene 
risicoprofiel van de afwikkelingsgroep 
adequaat te weerspiegelen, en moet dus in 
dergelijke beperkte omstandigheden 
kunnen eisen dat de in artikel 12 
quinquies, lid 3 en lid 4, eerste alinea, 
genoemde herkapitalisatiebedragen 
worden overschreden.

veiligheidsmarge toe te voegen om 
eventuele kosten te dekken die 
voortvloeien uit de toepassing van 
afwikkelingsmaatregelen of een 
bedrijfssaneringsplan.

Or. en

Amendement 22
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om hun afwikkelbaarheid te 
verbeteren, moet de raad G-SII's een 
instellingsspecifieke MREL kunnen 
opleggen naast de in Verordening (EU) nr. 
575/2013 vastgestelde minimale TLAC-
vereiste. Deze instellingsspecifieke MREL 
mag alleen worden opgelegd als het 
minimale TLAC-vereiste niet volstaat om 
verliezen te absorberen en een G-SII te 
herkapitaliseren onder de gekozen 
afwikkelingsstrategie.

(10) Om hun afwikkelbaarheid te 
verbeteren, moet de raad G-SII's en 
instellingen die niet als minder belangrijk 
worden beschouwd overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 
Raad1 bis een instellingsspecifieke MREL 
kunnen opleggen naast de in Verordening
(EU) nr. 575/2013 vastgestelde minimale 
TLAC-vereiste. Deze instellingsspecifieke 
MREL mag alleen worden opgelegd als het 
minimale TLAC-vereiste door de bevoegde 
autoriteiten ontoereikend wordt geacht
om verliezen te absorberen en een G-SII te 
herkapitaliseren onder de gekozen 
afwikkelingsstrategie.

________________

1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2013 van 
de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan 
de Europese Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen (PB L 287 van 
29.10.2013, blz. 63).
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Or. en

Amendement 23
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om hun afwikkelbaarheid te 
verbeteren, moet de raad G-SII's een 
instellingsspecifieke MREL kunnen 
opleggen naast de in Verordening (EU) nr. 
575/2013 vastgestelde minimale TLAC-
vereiste. Deze instellingsspecifieke MREL 
mag alleen worden opgelegd als het 
minimale TLAC-vereiste niet volstaat om 
verliezen te absorberen en een G-SII te 
herkapitaliseren onder de gekozen 
afwikkelingsstrategie.

(10) Om hun afwikkelbaarheid te 
verbeteren, moet de raad G-SII's wanneer 
dit noodzakelijk wordt geacht een 
instellingsspecifieke MREL kunnen 
opleggen naast de in Verordening (EU) nr. 
575/2013 vastgestelde minimale TLAC-
vereiste.

Or. en

Amendement 24
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij het bepalen van de hoogte van 
de MREL moet de afwikkelingsraad 
rekening houden met de systeemrelevantie 
van een instelling en de mogelijke nadelige 
gevolgen van haar falen voor de financiële 
stabiliteit. De afwikkelingsraad moet 
rekening houden met de noodzaak van een 
gelijk speelveld voor de G-SII's en andere 
vergelijkbare instellingen met 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten. Bijgevolg mag de MREL van 
instellingen die niet als G-SII's zijn 
geïdentificeerd maar waarvan de 

(11) Bij het bepalen van de hoogte van 
de MREL moet de afwikkelingsraad 
rekening houden met de systeemrelevantie 
van een instelling en de mogelijke nadelige 
gevolgen van haar falen voor de financiële 
stabiliteit. De afwikkelingsraad moet 
rekening houden met de noodzaak van een 
gelijk speelveld voor de G-SII's en andere 
vergelijkbare instellingen met 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten, zoals O-SII's en instellingen die 
niet als minder belangrijk worden 
beschouwd overeenkomstig Verordening 
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systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten vergelijkbaar is met die van G-
SII's niet onevenredig afwijken van de 
hoogte en samenstelling van de voor G-
SII's algemeen vastgestelde MREL.

(EU) nr. 1024/2013 van de Raad1 bis. 
Bijgevolg mag de MREL van instellingen 
die niet als G-SII's zijn geïdentificeerd 
maar waarvan de systeemrelevantie binnen 
de deelnemende lidstaten vergelijkbaar is 
met die van G-SII's niet afwijken van de 
hoogte en samenstelling van de voor G-
SII's algemeen vastgestelde MREL.

________________

1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2013 van 
de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan 
de Europese Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen (PB L 287 van 
29.10.2013, blz. 63).

Or. en

Amendement 25
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij het bepalen van de hoogte van 
de MREL moet de afwikkelingsraad 
rekening houden met de systeemrelevantie 
van een instelling en de mogelijke nadelige 
gevolgen van haar falen voor de financiële 
stabiliteit. De afwikkelingsraad moet 
rekening houden met de noodzaak van een 
gelijk speelveld voor de G-SII's en andere 
vergelijkbare instellingen met 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten. Bijgevolg mag de MREL van 
instellingen die niet als G-SII's zijn 
geïdentificeerd maar waarvan de 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten vergelijkbaar is met die van G-
SII's niet onevenredig afwijken van de 
hoogte en samenstelling van de voor G-
SII's algemeen vastgestelde MREL.

(11) Bij het bepalen van de hoogte van 
de MREL moet de afwikkelingsraad 
rekening houden met de systeemrelevantie 
van een instelling en de mogelijke nadelige 
gevolgen van haar falen voor de financiële 
stabiliteit. De afwikkelingsraad moet 
rekening houden met de noodzaak van een 
gelijk speelveld voor de G-SII's en andere 
vergelijkbare instellingen met 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten. Bijgevolg mag de MREL van 
instellingen die niet als G-SII's zijn 
geïdentificeerd maar waarvan de 
systeemrelevantie binnen de deelnemende 
lidstaten vergelijkbaar is met die van G-
SII's niet onevenredig afwijken van de 
hoogte en samenstelling van de voor G-
SII's algemeen vastgestelde MREL en kan 
de MREL van deze instellingen die hoogte 
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ook overschrijden.

Or. en

Amendement 26
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Net als de bevoegdheden die door 
Richtlijn 2013/36/EU aan bevoegde 
autoriteiten worden toegekend, moet de 
afwikkelingsraad in staat worden gesteld 
hogere MREL-niveaus op te leggen en 
tegelijkertijd het niet bereiken van die 
niveaus op een flexibelere manier aan te 
pakken, met name door het verlichten van 
de automatische gevolgen daarvan in de 
vorm van beperkingen op de maximaal 
uitkeerbare bedragen. De 
afwikkelingsraad moet instellingen een 
richtlijn kunnen geven om aan extra 
bedragen te voldoen teneinde verliezen bij 
afwikkeling die boven het niveau van de 
in Verordening (EU) nr. 575/2013 en 
Richtlijn 2013/36/EU vastgestelde 
eigenvermogensvereisten liggen te dekken 
en/of te verzekeren dat de markt 
voldoende vertrouwen heeft in de 
instelling na afwikkeling. Om consistentie
met Richtlijn 2013/36/EU te verzekeren, 
mag de richtlijn om extra verliezen te 
dekken slechts worden gegeven als de 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten de 
"kapitaalrichtlijn" hebben gevraagd in 
overeenstemming met Richtlijn 
2013/36/EU en mag ze niet hoger zijn dan 
het in de kapitaalrichtlijn gevraagde 
niveau. Voor het herkapitalisatiebedrag 
moet het in de richtlijn gevraagde niveau 
om het vertrouwen van de markt te 
verzekeren de instelling toelaten om 
gedurende een passende termijn aan de 
vergunningsvoorwaarden te blijven 

(12) Net als de bevoegdheden die door 
Richtlijn 2013/36/EU aan bevoegde 
autoriteiten worden toegekend, moet de 
afwikkelingsraad in staat worden gesteld 
hogere MREL-niveaus op te leggen 
wanneer dat voor afwikkeling 
noodzakelijk wordt geacht.
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voldoen, onder meer door de instelling toe 
te laten de kosten in verband met de 
herstructurering van haar activiteiten na
afwikkeling te dekken. De 
marktvertrouwenbuffer mag niet groter 
zijn dan het gecombineerde-
kapitaalbuffervereiste overeenkomstig 
Richtlijn 2013/36/EU, tenzij een hoger 
niveau noodzakelijk is om ervoor te 
zorgen dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn aan de 
voorwaarden voor haar vergunning blijft 
voldoen. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de 
richtlijn, moet de afwikkelingsraad 
kunnen eisen dat het bedrag van de 
MREL wordt opgetrokken om het bedrag 
van de richtlijn te dekken. Bij het bepalen 
of een entiteit er stelselmatig niet in slaagt 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben, moet de 
afwikkelingsraad rekening houden met de 
rapportage van de entiteit over de MREL, 
zoals door Richtlijn 2014/59/EU vereist.

Or. en

Amendement 27
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Net als de bevoegdheden die door 
Richtlijn 2013/36/EU aan bevoegde 
autoriteiten worden toegekend, moet de 
afwikkelingsraad in staat worden gesteld 
hogere MREL-niveaus op te leggen en 
tegelijkertijd het niet bereiken van die 
niveaus op een flexibelere manier aan te 
pakken, met name door het verlichten van 
de automatische gevolgen daarvan in de 
vorm van beperkingen op de maximaal 

(12) Net als de bevoegdheden die door 
Richtlijn 2013/36/EU aan bevoegde 
autoriteiten worden toegekend, moet de 
afwikkelingsraad in staat worden gesteld 
hogere MREL-niveaus op te leggen en 
tegelijkertijd het niet bereiken van die 
niveaus op een flexibelere manier aan te 
pakken, met name door het verlichten van 
de automatische gevolgen daarvan in de 
vorm van beperkingen op de maximaal 
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uitkeerbare bedragen. De afwikkelingsraad 
moet instellingen een richtlijn kunnen 
geven om aan extra bedragen te voldoen 
teneinde verliezen bij afwikkeling die 
boven het niveau van de in Verordening 
(EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU 
vastgestelde eigenvermogensvereisten 
liggen te dekken en/of te verzekeren dat de 
markt voldoende vertrouwen heeft in de 
instelling na afwikkeling. Om consistentie 
met Richtlijn 2013/36/EU te verzekeren, 
mag de richtlijn om extra verliezen te 
dekken slechts worden gegeven als de 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten de 
"kapitaalrichtlijn" hebben gevraagd in 
overeenstemming met Richtlijn 
2013/36/EU en mag ze niet hoger zijn dan 
het in de kapitaalrichtlijn gevraagde 
niveau. Voor het herkapitalisatiebedrag 
moet het in de richtlijn gevraagde niveau 
om het vertrouwen van de markt te 
verzekeren de instelling toelaten om 
gedurende een passende termijn aan de
vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen, onder meer door de instelling toe 
te laten de kosten in verband met de 
herstructurering van haar activiteiten na 
afwikkeling te dekken. De 
marktvertrouwenbuffer mag niet groter 
zijn dan het gecombineerde-
kapitaalbuffervereiste overeenkomstig 
Richtlijn 2013/36/EU, tenzij een hoger 
niveau noodzakelijk is om ervoor te 
zorgen dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn aan de 
voorwaarden voor haar vergunning blijft 
voldoen. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de richtlijn, 
moet de afwikkelingsraad kunnen eisen 
dat het bedrag van de MREL wordt 
opgetrokken om het bedrag van de 
richtlijn te dekken. Bij het bepalen of een 
entiteit er stelselmatig niet in slaagt extra 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben, moet de 
afwikkelingsraad rekening houden met de 
rapportage van de entiteit over de MREL, 

uitkeerbare bedragen. De afwikkelingsraad 
moet instellingen een richtlijn kunnen 
geven om aan extra bedragen te voldoen 
teneinde verliezen bij afwikkeling die 
boven het niveau van de in Verordening 
(EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU 
vastgestelde eigenvermogensvereisten 
liggen te dekken en/of te verzekeren dat de 
markt voldoende vertrouwen heeft in de 
instelling na afwikkeling. Voor het 
herkapitalisatiebedrag moet het in de 
richtlijn gevraagde niveau om het 
vertrouwen van de markt te verzekeren de 
instelling toelaten om gedurende een 
passende termijn aan de 
vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de richtlijn, 
moet deze entiteit een gedeeltelijke 
beperking van de maximaal uitkeerbare 
bedragen worden opgelegd. Indien een 
entiteit er langer dan zes maanden niet in 
slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de 
richtlijn, moeten de relevante autoriteiten 
hun bevoegdheden uitoefenen om deze 
niet-naleving van de MREL aan te 
pakken.
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zoals door Richtlijn 2014/59/EU vereist.

Or. en

Amendement 28
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Instellingen die geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, moeten op 
individueel niveau aan het 
ondernemingsspecifieke vereiste voldoen. 
Aan de verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiebehoeften van deze 
instellingen moet over het algemeen door 
hun respectieve afwikkelingsentiteiten 
worden voldaan via de verwerving door 
afwikkelingsentiteiten van in aanmerking 
komende passiva die door die instellingen 
zijn uitgegeven en hun afwaardering of 
omzetting in eigendomsinstrumenten
wanneer die instellingen niet langer 
levensvatbaar zijn. Als zodanig moet de 
MREL die van toepassing is op 
instellingen die geen afwikkelingsentiteiten 
zijn, worden toegepast samen en in 
overeenstemming met de vereisten die op 
afwikkelingsentiteiten van toepassing zijn. 
Dat moet de afwikkelingsraad toelaten een 
afwikkelingsgroep af te wikkelen zonder 
bepaalde van haar dochtermaatschappijen 
in afwikkeling te plaatsen, waardoor 
potentieel verstorende effecten op de markt 
worden vermeden. Mits de 
afwikkelingsraad akkoord gaat, moet het 
mogelijk zijn om de uitgifte van in 
aanmerking komende passiva aan 
afwikkelingsentiteiten te vervangen door 
door zekerheden gedekte garanties tussen 
de afwikkelingsentiteit en haar 
dochterondernemingen, die kunnen 
worden geactiveerd wanneer voldaan is 
aan de tijdsvoorwaarden die 

(14) Instellingen die geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, moeten op 
individueel niveau aan het 
ondernemingsspecifieke vereiste voldoen. 
Aan de verliesabsorptie- en 
herkapitalisatiebehoeften van deze 
instellingen moet over het algemeen door 
hun respectieve afwikkelingsentiteiten 
worden voldaan via de verwerving door 
afwikkelingsentiteiten van in aanmerking 
komende passiva die door die instellingen 
zijn uitgegeven en hun afwaardering of 
omzetting in eigendomsinstrumenten 
wanneer die instellingen niet langer 
levensvatbaar zijn. Als zodanig moet de 
MREL die van toepassing is op 
instellingen die geen afwikkelingsentiteiten 
zijn, worden toegepast samen en in 
overeenstemming met de vereisten die op 
afwikkelingsentiteiten van toepassing zijn. 
Dat moet de afwikkelingsraad toelaten een 
afwikkelingsgroep af te wikkelen zonder 
bepaalde van haar dochtermaatschappijen 
in afwikkeling te plaatsen, waardoor 
potentieel verstorende effecten op de markt 
worden vermeden. De afwikkelingsraad 
moet ook in staat zijn volledig af te zien 
van de toepassing van de MREL die geldt 
voor instellingen die geen 
afwikkelingsentiteiten zijn indien zowel de 
afwikkelingsentiteit als haar 
dochterondernemingen in dezelfde 
deelnemende lidstaat zijn gevestigd.
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overeenkomen met die welke de 
afwaardering of omzetting van in 
aanmerking komende passiva toelaten. De 
zekerheid ter dekking van de garantie 
moet zeer liquide zijn en een minimaal 
markt- en kredietrisico inhouden. De 
afwikkelingsraad moet ook in staat zijn 
volledig af te zien van de toepassing van de 
MREL die geldt voor instellingen die geen 
afwikkelingsentiteiten zijn indien zowel de 
afwikkelingsentiteit als haar 
dochterondernemingen in dezelfde 
deelnemende lidstaat zijn gevestigd.

Or. en

Amendement 29
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Inbreuken op het minimale TLAC-
vereiste en op de MREL moeten door de 
bevoegde autoriteiten, de 
afwikkelingsautoriteiten en de 
afwikkelingsraad op passende wijze 
worden aangepakt en verholpen. 
Aangezien de niet-naleving van deze 
vereisten een belemmering kan vormen 
voor de afwikkelbaarheid van de instelling 
of groep, moeten de bestaande procedures 
om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen worden 
ingekort om elke niet-naleving van die 
vereisten doelmatig aan te pakken. De 
afwikkelingsraad moet instellingen ook 
kunnen verplichten om de looptijdprofielen 
van in aanmerking komende instrumenten 
en items te wijzigen en om plannen voor 
het herstellen van het niveau van die 
vereisten op te stellen en uit te voeren.

(16) Inbreuken op het minimale TLAC-
vereiste en op de MREL moeten door de 
bevoegde autoriteiten, de 
afwikkelingsautoriteiten en de 
afwikkelingsraad op passende wijze 
worden aangepakt en verholpen. 
Aangezien de niet-naleving van deze 
vereisten een belemmering moet vormen 
voor de afwikkelbaarheid van de instelling 
of groep, moeten de bestaande procedures 
om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen worden 
ingekort om elke niet-naleving van die 
vereisten doelmatig aan te pakken. De 
afwikkelingsraad moet instellingen ook 
kunnen verplichten om binnen een vooraf 
gespecificeerd tijdsbestek de 
looptijdprofielen van in aanmerking 
komende instrumenten en items te wijzigen 
en om plannen voor het herstellen van het 
niveau van die vereisten op te stellen en uit 
te voeren.
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Or. en

Amendement 30
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aangezien de doelstellingen van 
deze Verordening, namelijk de vaststelling 
van eenvormige regels voor het herstel- en 
afwikkelingskader in de Unie, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang van het optreden beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie deze 
Verordening vaststellen in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(18) Aangezien de doelstellingen van 
deze Verordening, namelijk de vaststelling 
van eenvormige regels voor het herstel- en 
afwikkelingskader in de Unie, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang van het optreden beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie deze 
Verordening vaststellen in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken. De 
verordening mag de lidstaten echter niet 
de bevoegdheid ontnemen om in hun 
eigen financiële sector in te grijpen 
teneinde de soliditeit van de instellingen te 
garanderen, deposanten te beschermen en 
de belangen van het bankwezen af te 
stemmen op de ontwikkelingsbehoeften 
van het land.

Or. pt

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 3 – lid 1 – punt 24 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 ter) "afwikkelingsgroep": een 
door de afwikkelingsraad in 
overeenstemming met artikel 8 
geïdentificeerde groep entiteiten bestaande 
uit een afwikkelingsentiteit en haar 
dochterondernemingen die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn en die geen 
dochterondernemingen van een andere 
afwikkelingsentiteit zijn

(24 ter) "afwikkelingsgroep":

(a) een door de afwikkelingsraad in 
overeenstemming met artikel 8 
geïdentificeerde groep entiteiten bestaande 
uit een afwikkelingsentiteit en haar 
dochterondernemingen die:

(i) zelf geen afwikkelingsentiteiten 
zijn;

(ii) geen dochteronderneming van 
andere afwikkelingsentiteiten zijn; en

(iii) geen entiteiten zijn die zijn 
gevestigd in een derde land en niet zijn 
opgenomen in de afwikkelingsgroep 
overeenkomstig het afwikkelingsplan, of 
dochterondernemingen van dergelijke 
entiteiten;

(b) kredietinstellingen die zijn 
aangesloten bij een centraal orgaan, het 
centrale orgaan en instellingen die onder 
het beheer staan van het centrale orgaan, 
indien ten minste één van die entiteiten
een afwikkelingsentiteit is;

Or. en

Motivering

De definitie van afwikkelingsgroep moet dochterondernemingen van derde landen uitsluiten 
die zelf een toegangspunt zijn, aangezien bij een afwikkeling die dochterondernemingen 
afzonderlijk zullen worden behandeld van de rest van de groep. Voor de definitie van 
afwikkelingsgroep moet ook rekening worden gehouden met de structuur van coöperaties 
waarin aangesloten instellingen geen dochteronderneming zijn van het centrale orgaan dat 
een afwikkelingsentiteit is.
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Amendement 32
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 7 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

2 bis. In artikel 7 wordt lid 4 vervangen 
door:

4. Om de consistente toepassing van 
de in deze verordening neergelegde strikte 
afwikkelingsnormen te waarborgen, kan de 
afwikkelingsraad:

"4. Om de consistente toepassing van 
de in deze verordening neergelegde strikte 
afwikkelingsnormen te waarborgen, zal de 
afwikkelingsraad:

a) in aansluiting op de door een 
nationale afwikkelingsautoriteit uit hoofde 
van lid 3 van dit artikel verrichte 
kennisgeving van een maatregel krachtens 
artikel 31, lid 1, en binnen een passend 
tijdsbestek gelet op de urgentie van de 
omstandigheden aan de relevante nationale 
afwikkelingsautoriteit een waarschuwing 
geven indien de afwikkelingsraad van 
oordeel is dat het ontwerpbesluit met 
betrekking tot een entiteit of groep als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel niet in 
overeenstemming is met deze verordening 
of met zijn algemene instructies als 
bedoeld in artikel 31, lid 1, punt a);

a) in aansluiting op de door een 
nationale afwikkelingsautoriteit uit hoofde 
van lid 3 van dit artikel verrichte 
kennisgeving van een maatregel krachtens 
artikel 31, lid 1, en binnen één week gelet 
op de urgentie van de omstandigheden aan 
de relevante nationale 
afwikkelingsautoriteit een waarschuwing 
geven indien de afwikkelingsraad van 
oordeel is dat het ontwerpbesluit met 
betrekking tot een entiteit of groep als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel niet in 
overeenstemming is met deze verordening 
of met zijn algemene instructies als 
bedoeld in artikel 31, lid 1, punt a);

b) te allen tijde, in het bijzonder 
wanneer aan zijn in punt a) bedoelde 
waarschuwing geen passend gevolg wordt 
gegeven, op eigen initatief, na raadpleging 
van de relevante nationale 
afwikkelingsautoriteit of op verzoek van de 
relevante nationale afwikkelingsautoriteit, 
overgaan tot de rechtstreekse uitoefening 
van alle relevante bevoegdheden krachtens 
deze verordening, ook die met betrekking 
tot een entiteit of groep als bedoeld in lid 3 
van dit artikel.

b) te allen tijde, in het bijzonder 
wanneer aan zijn in punt a) bedoelde 
waarschuwing geen passend gevolg wordt 
gegeven, op eigen initiatief, na raadpleging 
van de relevante nationale 
afwikkelingsautoriteit of op verzoek van de 
relevante nationale afwikkelingsautoriteit, 
overgaan tot de rechtstreekse uitoefening 
van alle relevante bevoegdheden krachtens 
deze verordening, ook die met betrekking 
tot een entiteit of groep als bedoeld in lid 3 
van dit artikel."

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

Amendement 33
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – lid 6 – alinea 3

Bestaande tekst Amendement

(b bis) in lid 6 wordt de derde alinea 
vervangen door:

Bij het opstellen en bijwerken van het 
afwikkelingsplan stelt de afwikkelingsraad 
vast of er wezenlijke belemmeringen voor 
de afwikkelbaarheid zijn en schetst hij, 
indien zulks noodzakelijk en evenredig is, 
de nodige maatregelen om die 
belemmeringen aan te pakken, 
overeenkomstig artikel 10.

"Bij het opstellen en bijwerken van het 
afwikkelingsplan stelt de afwikkelingsraad 
vast of er wezenlijke belemmeringen voor 
de afwikkelbaarheid zijn en schetst hij, 
indien zulks passend is, de nodige 
maatregelen om die belemmeringen aan te 
pakken, overeenkomstig artikel 10.";

Or. en

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

Amendement 34
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – lid 6 – alinea 5 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(b ter) in de vijfde alinea van lid 6 wordt 
punt a) vervangen door:

a) elke buitengewone openbare 
financiële steun, afgezien van het gebruik 
van het overeenkomstig artikel 67 

"a) elke buitengewone openbare 
financiële steun aan de entiteit in 
afwikkeling of entiteiten die 
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ingestelde Fonds; bedrijfsonderdelen ervan overnemen, 
afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig artikel 67 ingestelde 
Fonds;";

Or. en

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

Amendement 35
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8– lid 7

Bestaande tekst Amendement

(b quater) in artikel 8 wordt lid 7 
vervangen door:

7. In het afwikkelingsplan wordt 
geanalyseerd op welke wijze en op welk 
tijdstip een instelling, onder de in het plan 
uiteengezette voorwaarden, een verzoek tot 
gebruik van centrale-bankfaciliteiten mag 
indienen, en worden de activa aangeduid 
welke naar verwachting als zekerheid in 
aanmerking zouden komen.

"7. In het afwikkelingsplan wordt 
geanalyseerd op welke wijze en op welk 
tijdstip een instelling, onder de in het plan 
uiteengezette voorwaarden, een verzoek tot 
gebruik van centrale-bankfaciliteiten mag 
indienen, worden de activa aangeduid 
welke naar verwachting als zekerheid in 
aanmerking zouden komen en wordt een 
voorzichtige schatting gegeven van de 
gemiddelde geaggregeerde jaarlijkse 
waarde van die activa met het oog op de 
centrale-bankliquiditeit, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met 
relevante waarderingscorrecties.";

Or. en

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

Amendement 36
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – lid 9 – letter i – punt i

Bestaande tekst Amendement

(b quater) in lid 9, onder i), wordt 
punt i vervangen door:

i) elke buitengewone openbare 
financiële steun, afgezien van het gebruik 
van het overeenkomstig artikel 67 
ingestelde Fonds;

"i) elke buitengewone openbare 
financiële steun aan de entiteit in 
afwikkeling of entiteiten die 
bedrijfsonderdelen ervan overnemen, 
afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig artikel 67 ingestelde 
Fonds;";

Or. en

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

Amendement 37
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – lid 9 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in lid 9 wordt het volgende punt 
p bis) ingevoegd:

"(p bis) een gedetailleerde en 
alomvattende lijst van kapitaal- en 
schuldinstrumenten voor elke 
rangschikkingscategorie, in 
overeenstemming met nationale 
insolventieprocedures en, indien 
beschikbaar, een gedetailleerde lijst van 
de houders van deze instrumenten. De lijst 
wordt bij elke verandering in de 
verplichtingenstructuur binnen 24 uur 
geactualiseerd en beschikbaar gesteld aan 



AM\1144672NL.docx 25/135 PE616.880v01-00

NL

de bevoegde of afwikkelingsautoriteiten 
binnen 24 uur nadat deze hierom 
verzoeken.";

Or. en

Amendement 38
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter c ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 8 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het volgende lid wordt ingevoegd:

"9 bis. De afwikkelingsraad heeft de 
bevoegdheid om van een instelling en een 
entiteit als bedoeld in b), c) of d) van 
artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU, 
te eisen dat zij gedetailleerde gegevens 
bijhoudt over de financiële contracten 
waarbij zij partij is. De afwikkelingsraad 
zal een tijdsbestek specificeren 
waarbinnen de instelling of entiteit 
waarnaar in deze punten wordt verwezen, 
deze gegevens moet kunnen overleggen. 
Dezelfde termijn is van toepassing op alle 
instellingen en alle entiteiten als bedoeld 
in die punten in het rechtsgebied van de 
afwikkelingsraad. De afwikkelingsraad 
kan ertoe besluiten verschillende 
termijnen voor verschillende soorten 
financiële contracten, als omschreven in 
artikel 2, punt 100, van Richtlijn 
2014/59/EU, te stellen. Dit lid laat de 
informatievergaringsbevoegdheden van 
de bevoegde autoriteit onverlet.";

Or. en
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Amendement 39
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-a) in lid 3 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

Bij de opstelling van een afwikkelingsplan 
beoordeelt de afwikkelingsraad in hoeverre 
een dergelijke entiteit afwikkelbaar is in 
overeenstemming met deze verordening. 
Een entiteit wordt geacht afwikkelbaar te 
zijn indien het haalbaar en geloofwaardig 
is dat de afwikkelingsraad deze ofwel 
volgens een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door 
afwikkelingsinstrumenten op de entiteit toe 
te passen en afwikkelingsbevoegdheden uit 
te oefenen, terwijl significante nadelige 
gevolgen voor financiële stelsels zoveel 
mogelijk worden voorkomen, met inbegrip 
van algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaat waar de entiteit zich bevindt, dan 
wel van andere lidstaten of de Unie en met 
het oog op het garanderen van de 
continuïteit van de kritieke functies die 
door de entiteit worden uitgevoerd.

"Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan beoordeelt de 
afwikkelingsraad in hoeverre een 
dergelijke entiteit afwikkelbaar is in 
overeenstemming met deze verordening. 
Een entiteit wordt geacht afwikkelbaar te 
zijn indien het haalbaar en geloofwaardig 
is dat de afwikkelingsraad deze ofwel 
volgens een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door 
afwikkelingsinstrumenten op de entiteit toe 
te passen en afwikkelingsbevoegdheden uit 
te oefenen, terwijl significante nadelige 
gevolgen voor financiële stelsels zoveel 
mogelijk worden voorkomen, met inbegrip 
van algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaat waar de entiteit zich bevindt, dan 
wel van andere lidstaten of de Unie en met 
het oog op het garanderen van de 
continuïteit van de kritieke functies die 
door de entiteit worden uitgevoerd. Bij de 
beoordeling van de afwikkelbaarheid zal 
in het bijzonder expliciet worden bepaald 
of de instelling volgens een normale 
insolventieprocedure zal worden 
geliquideerd of dat de 
afwikkelingsinstrumenten waarin deze 
verordening voorziet, zullen worden 
toegepast. Bij de beoordeling van de 
afwikkelbaarheid zal ook worden bepaald 
of er gezien de specifieke kenmerken van 
de instelling uit hoofde van artikel 32 
naar verwachting een 
afwikkelingsmaatregel nodig zal zijn in 
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het algemeen belang wanneer de 
instelling failliet gaat of waarschijnlijk 
failliet gaat.

Een instelling of groep wordt geacht niet-
afwikkelbaar te zijn indien een van de in 
artikel 8, leden 9 en 9 bis, bedoelde 
informatie-elementen niet kan worden 
verstrekt op het niveau dat door de 
afwikkelingsraad noodzakelijk wordt 
geacht.";

Or. en

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

Amendement 40
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter c
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 9 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een belemmering voor de 
afwikkelbaarheid te wijten is aan een 
situatie als bedoeld in artikel 141 bis, lid 2, 
van Richtlijn 2013/36/EU, stelt de EU-
moederonderneming, binnen twee weken 
na de datum van ontvangst van een in 
overeenstemming met lid 7 gedane 
kennisgeving, aan de afwikkelingsraad 
mogelijke maatregelen voor om de 
vastgestelde belemmering aan te pakken of 
weg te nemen in overeenstemming met de 
eerste alinea.

Binnen drie maanden na de datum van 
ontvangst van het verslag stelt de entiteit 
of de moederonderneming aan de 
afwikkelingsraad mogelijke maatregelen 
voor om de in het verslag genoemde 
materiële belemmeringen aan te pakken 
of weg te nemen. De afwikkelingsraad 
deelt elke door de entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregel mee aan de bevoegde 
autoriteiten, aan de EBA en, indien 
significante bijkantoren van instellingen 
die geen deel uitmaken van een groep zijn 
gelegen in niet-deelnemende lidstaten, 
aan de afwikkelingsautoriteiten van die 
lidstaten.

Indien een belemmering voor de 
afwikkelbaarheid te wijten is aan het niet-
voldoen aan de vereiste uit artikelen 
12 quater tot en met 12 septies en met de 
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vereiste als bedoeld in artikel 141 bis, lid 2, 
van Richtlijn 2013/36/EU, stelt de EU-
moederonderneming, binnen twee weken 
na de datum van ontvangst van een in 
overeenstemming met lid 7 gedane 
kennisgeving, aan de afwikkelingsraad 
mogelijke maatregelen voor om de 
vastgestelde belemmering binnen een jaar 
aan te pakken of weg te nemen in 
overeenstemming met de eerste alinea, om 
te garanderen dat de instelling voldoet 
aan artikelen 12 quater tot en met 
12 septies en de in artikel 128, lid 6, van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereiste.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter c
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 9 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een belemmering voor de 
afwikkelbaarheid te wijten is aan een 
situatie als bedoeld in artikel 141 bis, lid 2, 
van Richtlijn 2013/36/EU, stelt de EU-
moederonderneming, binnen twee weken 
na de datum van ontvangst van een in 
overeenstemming met lid 7 gedane 
kennisgeving, aan de afwikkelingsraad 
mogelijke maatregelen voor om de 
vastgestelde belemmering aan te pakken of 
weg te nemen in overeenstemming met de 
eerste alinea.

Indien een belemmering voor de 
afwikkelbaarheid te wijten is aan een 
situatie als bedoeld in artikel 141 bis, lid 2, 
van Richtlijn 2013/36/EU, stelt de EU-
moederonderneming, binnen twee weken 
na de datum van ontvangst van een in 
overeenstemming met lid 7 gedane 
kennisgeving, aan de afwikkelingsraad 
mogelijke maatregelen voor om de 
vastgestelde belemmering aan te pakken of 
weg te nemen in overeenstemming met de 
eerste alinea. De afwikkelingsautoriteit 
kan, in overleg met de bevoegde autoriteit 
en op basis van de specifieke 
omstandigheden, de termijn van twee 
weken verlengen.

Or. en
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Motivering

Instellingen moeten meer flexibiliteit krijgen zodat ze voorstellen kunnen indienen over 
maatregelen om de belemmeringen aan te pakken. Instellingen kunnen immers meer tijd
nodig hebben om de meest passende strategie te ontwikkelen om, naast te voldoen aan de 
MREL-vereisten, doorbroken buffers te herstellen.

Amendement 42
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 10 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(c bis) in lid 10 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

Bij het voorstellen van alternatieve 
maatregelen toont de afwikkelingsraad 
aan waarom de door de instelling 
voorgestelde maatregelen de 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid 
niet zou kunnen wegnemen en waarom de 
voorgestelde alternatieve maatregelen voor 
het wegnemen van de belemmeringen 
evenredig zijn. De afwikkelingsraad houdt 
rekening met de bedreiging van de 
financiële stabiliteit welke van die 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid 
uitgaat, en met de gevolgen van de 
maatregelen voor de bedrijfsactiviteiten 
van de instelling, haar stabiliteit en haar 
vermogen om een bijdrage te leveren aan 
de economie, de interne markt voor 
financiële diensten en de financiële 
stabiliteit in andere lidstaten en in de Unie 
als geheel.

"De entiteit of moederonderneming heeft 
het recht om aan te tonen waarom de in 
lid 9 bedoelde maatregelen de 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid 
zouden kunnen wegnemen en waarom de 
door de afwikkelingsraad voorgestelde 
alternatieve maatregelen voor het 
wegnemen van de belemmeringen 
omslachtiger zijn dan noodzakelijk. De 
afwikkelingsraad houdt rekening met de 
bedreiging van de financiële stabiliteit 
welke van die belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid uitgaat, en met de 
gevolgen van de maatregelen voor de 
bedrijfsactiviteiten van de instelling, haar 
stabiliteit en haar vermogen om een 
bijdrage te leveren aan de economie, de 
interne markt voor financiële diensten en 
de financiële stabiliteit in andere lidstaten 
en in de Unie als geheel.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)
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Amendement 43
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter c ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 11 – letter i

Bestaande tekst Amendement

(c ter) in lid 11 wordt punt i) vervangen 
door:

i) eisen dat een entiteit in aanmerking 
komende passiva uitgeeft om aan de in 
artikel 12 gestelde eisen te voldoen;

"i) eisen dat een entiteit binnen een 
bepaald tijdsbestek in aanmerking 
komende passiva uitgeeft om aan de in 
artikelen 12 octies en 12 nonies gestelde 
eisen te voldoen;";

Or. en

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

Amendement 44
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter c quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 11 – letter j

Bestaande tekst Amendement

(c quater) in lid 11 wordt punt j) 
vervangen door:

j) eisen dat een entiteit andere 
maatregelen neemt om aan de in artikel 12
bedoelde eisen te voldoen, en er met name 
naar streeftopnieuw te onderhandelen over 
elk daarvoor in aanmerking komend 
passief, aanvullend tier 1-
kapitaalinstrument of tier 2-
kapitaalinstrument dat zij heeft uitgegeven, 
om ervoor te zorgen dat een eventueel 
besluit van de afwikkelingsraad om dat 
passief of kapitaalinstrument af te schrijven 
of om te zetten, wordt uitgevoerd krachtens 
het recht van het rechtsgebied waaronder 

"j) eisen dat een entiteit aan de in
artikelen 12 octies en 12 nonies bedoelde 
eisen voldoet, en er met name naar streeft 
opnieuw te onderhandelen over elk 
daarvoor in aanmerking komend passief, 
aanvullend tier 1-kapitaalinstrument of 
tier 2-kapitaalinstrument dat zij heeft 
uitgegeven, om ervoor te zorgen dat een 
eventueel besluit van de afwikkelingsraad 
om dat passief of kapitaalinstrument af te 
schrijven of om te zetten, wordt uitgevoerd 
krachtens het recht van het rechtsgebied 
waaronder dat passief of 
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dat passiefm of kapitaalinstrument 
ressorteert.

kapitaalinstrument ressorteert.";

Or. en

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

Amendement 45
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter e
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 11 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) eisen dat een entiteit een plan 
indient om weer te voldoen aan de 
artikelen 12 octies en 12 nonies en aan de 
in artikel 128, lid 6, van Richtlijn 
2013/36/EU genoemde vereiste;

(k) eisen dat een entiteit binnen drie 
weken een plan indient om binnen een 
jaar weer te voldoen aan de artikelen 
12 octies en 12 nonies en aan de in 
artikel 128, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU 
genoemde vereiste;

Or. en

Amendement 46
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter e
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 10 – lid 11 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) eisen dat een entiteit het 
looptijdprofiel van items als bedoeld in 
artikel 12 quater en in artikel 12 nonies, 
lid 3, onder a) en b), wijzigt om de verdere 
naleving van artikel 12 octies en 
artikel 12 nonies te verzekeren.

(l) eisen dat een entiteit het 
looptijdprofiel van items als bedoeld in 
artikel 12 quater en in artikel 12 nonies, 
lid 3, onder a) en b), binnen drie weken 
wijzigt om de verdere naleving van 
artikel 12 octies en artikel 12 nonies te 
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verzekeren.

Or. en

Amendement 47
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De afwikkelingsraad stelt, na 
raadpleging van de bevoegde autoriteiten, 
met inbegrip van de ECB, het in de 
artikelen 12 bis tot en met 12 decies 
bedoelde minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva vast, behoudens de afwaarderings-
en omzettingsbevoegdheden, waaraan de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde entiteiten en 
groepen, alsmede de in artikel 7, lid 4, 
onder b), en in artikel 7, lid 5, bedoelde 
entiteiten en groepen indien de 
voorwaarden voor de toepassing van deze 
leden zijn vervuld, te allen tijde moeten 
voldoen.

1. De afwikkelingsraad stelt, na 
raadpleging van de bevoegde autoriteiten, 
met inbegrip van de ECB, het in de 
artikelen 12 bis tot en met 12 decies 
bedoelde minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva vast, behoudens de afwaarderings-
en omzettingsbevoegdheden, waaraan de 
entiteiten en groepen die worden 
aangemerkt als G-SII's en O-SII's 
overeenkomstig artikel 131 van 
Richtlijn 2013/36/EU, te allen tijde moeten 
voldoen.

Or. en

Amendement 48
Markus Ferber, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien in het afwikkelingsplan is 
bepaald dat geen 
afwikkelingsmaatregelen zullen worden 
genomen overeenkomstig artikel 32, ook 
in het geval dat de entiteit in een normale 
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insolventieprocedure wordt geliquideerd, 
is de entiteit niet onderworpen aan een 
minimumvereiste zoals vastgesteld in lid 
1.

Or. en

Motivering

Wanneer de afwikkelingsautoriteiten bepalen (in afwikkelingsplannen) dat de instelling zal 
worden geliquideerd volgens een normale insolventieprocedure en daarbij 
afwikkelingsmaatregelen uitsluiten, mag de instelling niet worden onderworpen aan MREL-
vereisten.

Amendement 49
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In aanmerking komende passiva 
worden alleen in het bedrag van het eigen 
vermogen en de in aanmerking komende 
passiva van afwikkelingsentiteiten 
opgenomen als ze aan de voorwaarden in 
artikel 72 bis, lid 2, met uitzondering van 
punt d) van artikel 72 ter, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen.

1. In aanmerking komende passiva 
worden alleen in het bedrag van het eigen 
vermogen en de in aanmerking komende 
passiva van afwikkelingsentiteiten 
opgenomen als ze aan de voorwaarden in 
artikel 72 bis, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 voldoen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mogen vóór 
[datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] uitgegeven verplichtingen 
die niet aan de voorwaarden van 
artikel 72 ter, lid 2, onder d) en onder g) 
tot en met o), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 voldoen, worden opgenomen in 
het bedrag aan eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva van 
afwikkelingsentiteiten.

Or. en

Motivering

In het SRMR moet zijn voorzien in een "grandfatheringclausule" voor alle in aanmerking 
komende passiva die zijn uitgegeven voor de toepassingsdatum van de MREL-voorzieningen 
in de CRR die niet voldoen aan de door dit voorstel geïntroduceerde criteria (d.w.z. de 
criteria in artikel 72 ter, lid 2, onder b) en onder g) tot en met o), van de CRR). Dit is van 
toepassing op de achtergestelde en niet-achtergestelde onderdelen van MREL-pijlers 1 en 2.

Amendement 51
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van punt (l) van 
artikel 72 bis, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013, worden passiva die 
voortvloeien uit schuldinstrumenten met 
derivaatelementen, zoals "structured 
notes", alleen in het bedrag van het eigen 
vermogen en de in aanmerking komende 
passiva opgenomen indien aan elk van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) een bepaald bedrag van de passiva 
die uit het schuldinstrument voortvloeien 
is op het moment van uitgifte bekend, ligt 
vast en wordt niet door een 
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derivaatelement beïnvloed;

(b) het schuldinstrument, met inbegrip 
van zijn derivaatelement, is niet 
onderworpen aan een 
verrekeningsovereenkomst en de 
waardering ervan is niet onderworpen 
aan artikel 49, lid 3;

(c) Van de in de eerste alinea 
bedoelde passiva wordt alleen het deel dat 
overeenkomt met het in punt a) van de 
eerste alinea bedoelde bedrag in het 
bedrag van het eigen vermogen en de in 
aanmerking komende passiva 
opgenomen.

Or. en

Amendement 52
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de entiteit heeft ten genoegen van 
de afwikkelingsautoriteit aangetoond dat 
het instrument voldoende 
verliesabsorptiecapaciteit heeft en dat een 
bail-in zonder overmatige complexiteit 
mogelijk is.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
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Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan, op eigen 
initiatief na raadpleging van de nationale 
afwikkelingsautoriteit of op voorstel van 
een nationale afwikkelingsautoriteit, 
besluiten dat afwikkelingsentiteiten aan het 
in artikel 12 octies bedoelde vereiste 
voldoen met instrumenten die aan alle in 
artikel 72 bis van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde voorwaarden voldoen 
teneinde te verzekeren dat de 
afwikkelingsentiteit kan worden 
afgewikkeld op een wijze die bijdraagt aan 
de verwezenlijking van de 
afwikkelingsdoelstellingen.

De afwikkelingsraad kan, op eigen 
initiatief na raadpleging van de nationale 
afwikkelingsautoriteit of op voorstel van 
een nationale afwikkelingsautoriteit, 
besluiten dat afwikkelingsentiteiten geheel 
of gedeeltelijk aan het in artikel 12 octies 
bedoelde vereiste voldoen met 
instrumenten die aan alle in artikel 72 bis 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 
bedoelde voorwaarden voldoen teneinde te 
verzekeren dat de afwikkelingsentiteit kan 
worden afgewikkeld op een wijze die 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
afwikkelingsdoelstellingen.

Voor iedere afwikkelingsentiteit zal het 
niveau van de vereiste instrumenten die 
aan alle in artikel 72 bis van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde voorwaarden 
voldoen niet hoger zijn dan het niveau 
van het vereiste vastgelegd in artikel 92 
bis, lid 1, van die verordening, rekening 
houdend met de overgangsbepalingen 
genoemd in artikel 494 van die 
verordening.

Or. en

Motivering

Het maximale niveau van de achtergestelde schuld die afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opleggen mag niet hoger zijn dan het niveau dat door de TLAC-termsheet wordt opgelegd.

Amendement 54
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De afwikkelingsraad kan, op eigen 
initiatief na raadpleging van de nationale 
afwikkelingsautoriteit of op voorstel van 
een nationale afwikkelingsautoriteit, 
besluiten dat afwikkelingsentiteiten aan het 
in artikel 12 octies bedoelde vereiste 
voldoen met instrumenten die aan alle in 
artikel 72 bis van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde voorwaarden voldoen 
teneinde te verzekeren dat de 
afwikkelingsentiteit kan worden 
afgewikkeld op een wijze die bijdraagt aan 
de verwezenlijking van de 
afwikkelingsdoelstellingen.

De afwikkelingsraad zorgt er op eigen 
initiatief na raadpleging van de nationale 
afwikkelingsautoriteit of op voorstel van 
een nationale afwikkelingsautoriteit voor
dat afwikkelingsentiteiten aan het in artikel 
12 octies bedoelde vereiste voldoen met 
instrumenten die aan alle in artikel 72 bis 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 
bedoelde voorwaarden voldoen teneinde te 
verzekeren dat de afwikkelingsentiteit kan 
worden afgewikkeld op een wijze die 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
afwikkelingsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 55
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het besluit van de afwikkelingsraad op 
grond van dit lid worden de redenen voor 
dat besluit uiteengezet op basis van de 
volgende elementen:

Schrappen

(a) de in de leden 1 en 2 bedoelde niet-
achtergestelde verplichtingen hebben 
dezelfde prioriteit in de nationale 
insolventiehiërarchie als bepaalde 
verplichtingen die zijn uitgesloten van de 
toepassing van de afwaarderings- of 
omzettingsbevoegdheden overeenkomstig 
artikel 44, lid 2, of artikel 44, lid 3, van 
Richtlijn 2014/59/EU;

(b) het risico dat als gevolg van een 
voorgenomen toepassing van de 
afwaarderings- en 
omzettingsbevoegdheden op niet-
achtergestelde verplichtingen die niet van 
de toepassing van de afwaarderings- of 
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omzettingsbevoegdheid overeenkomstig 
artikel 44, lid 2, of artikel 44, lid 3, van 
Richtlijn 2014/59/EU zijn uitgesloten, 
schuldeisers van vorderingen die uit die 
verplichtingen voortvloeien grotere 
verliezen lijden dan de verliezen die ze bij 
een liquidatie in een normale 
insolventieprocedure zouden lijden;

(c) het bedrag van de achtergestelde 
verplichtingen mag niet hoger zijn dan 
het bedrag dat nodig is om ervoor te 
zorgen dat de in punt (b) bedoelde 
schuldeisers geen grotere verliezen lijden 
dan die welke ze bij een liquidatie in een 
normale insolventieprocedure zouden 
hebben geleden.

Or. en

Amendement 56
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het besluit van de afwikkelingsraad op 
grond van dit lid worden de redenen voor 
dat besluit uiteengezet op basis van de 
volgende elementen:

In het besluit van de afwikkelingsraad op 
grond van dit lid worden de redenen voor 
dat besluit uiteengezet op basis van de 
volgende elementen. Deze redenen blijven 
beperkt tot:

Or. en

Amendement 57
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bedrag van de achtergestelde 
verplichtingen mag niet hoger zijn dan 
het bedrag dat nodig is om ervoor te 
zorgen dat de in punt (b) bedoelde 
schuldeisers geen grotere verliezen lijden 
dan die welke ze bij een liquidatie in een 
normale insolventieprocedure zouden 
hebben geleden.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bedrag van de achtergestelde 
verplichtingen mag niet hoger zijn dan het 
bedrag dat nodig is om ervoor te zorgen dat 
de in punt (b) bedoelde schuldeisers geen 
grotere verliezen lijden dan die welke ze 
bij een liquidatie in een normale 
insolventieprocedure zouden hebben 
geleden.

(c) het bedrag van de achtergestelde 
verplichtingen mag niet hoger zijn dan het 
bedrag dat nodig is om ervoor te zorgen dat 
de in punt (b) bedoelde schuldeisers geen
grotere verliezen lijden dan die welke ze 
bij een liquidatie in een normale 
insolventieprocedure zouden hebben 
geleden, waarbij naar behoren rekening 
wordt gehouden met aannemelijke 
nadelige gevolgen van systeeminstabiliteit 
en onrust op de markt.

Or. en

Amendement 59
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste van elke entiteit wordt door de 
afwikkelingsautoriteit van de 
afwikkelingsraad bepaald, na raadpleging 
van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip 
van de ECB, op basis van de volgende 
criteria:

1. Het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste van elke entiteit wordt door de 
afwikkelingsautoriteit van de 
afwikkelingsraad bepaald, in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten, met inbegrip van de ECB, op 
basis van de volgende criteria:

Or. en

Amendement 60
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat het niveau van het vereiste als bedoeld 
in artikel 12 bis, lid 1, in verhouding staat 
tot de specifieke kenmerken van de 
volgende bedrijfs- en 
financieringsmodellen:

(i) de prevalentie van deposito's in de 
financieringsstructuur,

(ii) het gebrek aan ervaring met het 
uitgeven van schuldinstrumenten als 
gevolg van de beperkte toegang tot 
binnenlandse of grensoverschrijdende 
kapitaalmarkten en de beperkte mate 
waarin wordt gebruikgemaakt van 
dergelijke instrumenten gezien de 
financieringsstructuur,

(iii) het feit dat de instelling met name 
zal vertrouwen op CET1- en AT1-
instrumenten om te voldoen aan het in 
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artikel 45, lid 1, vastgelegde vereiste;

Or. en

Amendement 61
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat het vereiste in verhouding staat tot de 
specifieke kenmerken van het 
bedrijfsmodel en de 
financieringsstructuur, waarbij rekening 
wordt gehouden met:

(i) de prevalentie van deposito's in de 
financieringsstructuur,

(ii) het gebrek aan ervaring met het 
uitgeven van schuldinstrumenten als 
gevolg van de beperkte toegang tot 
grensoverschrijdende en wholesale-
kapitaalmarkten,

(iii) de beperkte mate waarin wordt 
gebruikgemaakt van schuldinstrumenten 
in de financieringsstructuur,

(iv) de noodzaak om met name te 
vertrouwen op CET1- en 
kapitaalinstrumenten om te voldoen aan 
het MREL-vereiste;

Or. en

Amendement 62
Barbara Kappel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
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Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat het niveau van het vereiste als bedoeld 
in artikel 12 bis, lid 1, in verhouding staat 
tot de specifieke kenmerken van bedrijfs-
en financieringsmodellen, waarbij 
rekening wordt gehouden met: 

(i) de prevalentie van deposito's in de 
financieringsstructuur,

(ii) de geringe mate van ervaring met 
het uitgeven van schuldinstrumenten als 
gevolg van de beperkte toegang tot 
grensoverschrijdende en wholesale-
kapitaalmarkten,

(iii) de beperkte mate waarin wordt 
gebruikgemaakt van schuldinstrumenten 
in het licht van de financieringsstructuur,

(iv) het feit dat de instelling met name 
vertrouwt op CET1- en 
kapitaalinstrumenten om te voldoen aan 
het in artikel 45, lid 1, vastgelegde 
vereiste;

Or. en

Amendement 63
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de mate waarin het 
depositogarantiestelsel overeenkomstig 
artikel 79 aan de 
afwikkelingsfinanciering zou kunnen 
bijdragen;

Schrappen

Or. en
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Motivering

In order to ensure the adequate depositorprotection, the potential contribution of the DGS to 
the financing ofresolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept of 
the MREL is based on the assumptionthat the risk relating to a potential failure is dispersed 
across wide range ofcreditors. Reliance on the DGS contribution to the financing of 
resolutionstays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of theMREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing ofresolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall lossabsorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed theDGS available financial means DGS. Thuswe 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MRELrequirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financialstability.

Amendement 64
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de mate waarin het 
depositogarantiestelsel overeenkomstig 
artikel 79 aan de 
afwikkelingsfinanciering zou kunnen 
bijdragen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een adequate bescherming van de deposanten, mag de mogelijke bijdrage 
van het depositogarantiestelsel niet gebruikt worden voor verlaging van het MREL-vereiste.

Amendement 65
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(e) de mate waarin het 
depositogarantiestelsel overeenkomstig 
artikel 79 aan de 
afwikkelingsfinanciering zou kunnen 
bijdragen;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad ziet erop toe dat het 
niveau van het vereiste als bedoeld in 
artikel 12 bis, lid 1, in verhouding staat tot 
de specifieke kenmerken van de bedrijfs-
en financieringsmodellen van de 
afwikkelingsentiteit, waarbij rekening 
wordt gehouden met:

(i) de prevalentie van deposito's in de 
financieringsstructuur,

(ii) het gebrek aan ervaring met het 
uitgeven van schuldinstrumenten als 
gevolg van de beperkte toegang tot 
grensoverschrijdende en wholesale-
kapitaalmarkten,

(iii) het feit dat de instelling met name 
zal vertrouwen op CET1- en 
kapitaalinstrumenten om te voldoen aan 
het in artikel 12 bis, lid 1, vastgelegde 
vereiste.

Or. en

Motivering

Het nieuwe MREL-vereiste dient in verhouding te staan tot het bedrijfsmodel en de 
financieringsstructuur van banken. De afwikkelingsautoriteit dient naar behoren rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van door deposito's gefinancierde banken, die zullen 
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vertrouwen op de eigen financieringsinstrumenten om aan het MREL-vereiste te voldoen.

Amendement 67
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies– lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de entiteit of haar 
dochterondernemingen die instellingen 
maar geen afwikkelingsentiteiten zijn, 
worden geherkapitaliseerd tot een niveau 
dat nodig is om hen in staat te stellen aan 
de vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen en de activiteiten waarvoor hen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, 
Richtlijn 2014/65/EU of gelijkwaardige 
wetgeving een vergunning is verleend, 
verder uit te oefenen ("herkapitalisatie");

(b) de entiteit of haar 
dochterondernemingen die instellingen 
maar geen afwikkelingsentiteiten zijn, 
worden geherkapitaliseerd tot een niveau 
dat nodig is om hen in staat te stellen aan 
de vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen en de activiteiten waarvoor hen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, 
Richtlijn 2014/65/EU of gelijkwaardige 
wetgeving een vergunning is verleend, 
verder uit te oefenen ("herkapitalisatie"), 
naast een door de afwikkelingsautoriteit 
bepaalde veiligheidsmarge zoals voorzien 
in lid 3 van dit artikel.

Or. en

Amendement 68
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies– lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de entiteit of haar 
dochterondernemingen die instellingen 
maar geen afwikkelingsentiteiten zijn, 
worden geherkapitaliseerd tot een niveau 

(b) de afwikkelingsentiteit en haar 
dochterondernemingen die instellingen 
maar geen afwikkelingsentiteiten zijn, 
worden geherkapitaliseerd tot een niveau 
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dat nodig is om hen in staat te stellen aan 
de vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen en de activiteiten waarvoor hen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, 
Richtlijn 2014/65/EU of gelijkwaardige 
wetgeving een vergunning is verleend, 
verder uit te oefenen ("herkapitalisatie");

dat nodig is om hen in staat te stellen aan 
de vergunningsvoorwaarden te blijven 
voldoen en de activiteiten waarvoor hen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, 
Richtlijn 2014/65/EU of gelijkwaardige 
wetgeving een vergunning is verleend, 
verder uit te oefenen ("herkapitalisatie").

Or. en

Motivering

Het amendement houdt een belangrijke verduidelijking in. Om de afwikkelingsstrategie 
operationeel te laten zijn, dient het MREL-vereiste voldoende te zijn om herkapitalisatie van 
de afwikkelingsentiteit en van eventuele instellingen binnen dezelfde afwikkelingsgroep 
waarvoor herkapitalisatie nodig is mogelijk te maken.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor iedere afwikkelingsentiteit zal het in 
artikel 12 bis, lid 1, vastgelegde vereiste 
niet hoger zijn dan het niveau van het 
vereiste vastgelegd in artikel 92 bis, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Motivering

MREL-vereisten dienen op hetzelfde niveau als de TLAC-norm gehouden worden.

Amendement 70
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
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Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien in het afwikkelingsplan is bepaald 
dat de entiteit in een normale 
insolventieprocedure wordt geliquideerd, is 
het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste voor die entiteit niet groter dan een 
bedrag dat volstaat om verliezen te 
absorberen in overeenstemming met punt 
(a) van de eerste alinea.

Indien in het afwikkelingsplan is bepaald 
dat de entiteit in een normale 
insolventieprocedure of andere 
gelijkwaardige nationale procedure wordt 
geliquideerd, beoordeelt de 
afwikkelingsraad of het gerechtvaardigd
is het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste voor die entiteit te beperken zodat 
deze niet groter is dan een bedrag dat 
volstaat om verliezen te absorberen in 
overeenstemming met punt (a) van de 
eerste alinea.

In haar beoordeling zal de 
afwikkelingsraad met name de limiet 
waarnaar wordt verwezen in de alinea 
hiervoor evalueren in verband met 
mogelijke impact op financiële stabiliteit 
en het risico op besmetting, door onder 
andere het reputatierisico, van het 
financiële systeem.

Or. en

Motivering

Het amendement voert een waarborg in die belangrijk is voor het behoud van financiële 
stabiliteit. Een afwikkelingsplan is een aannemelijk pad. Als het gaat om een concreet geval 
van afwikkeling, dan zijn verschillende afwikkelingsstrategieën mogelijk, afhankelijk van de 
bredere omstandigheden op dat moment. Het is daarom noodzakelijk dat het MREL-vereiste 
van een entiteit die volgens het afwikkelingsplan wellicht wordt geliquideerd niet automatisch 
wordt beperkt. De MREL voor dergelijke entiteiten dient hoog genoeg te zijn om zo nodig af 
te wijken van het afwikkelingsplan.

Amendement 71
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien in het afwikkelingsplan is bepaald 
dat de entiteit in een normale 
insolventieprocedure wordt geliquideerd, 
is het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste voor die entiteit niet groter dan 
een bedrag dat volstaat om verliezen te 
absorberen in overeenstemming met punt 
(a) van de eerste alinea.

Indien de conclusie van de 
afwikkelbaarheidsbeoordeling is dat 
liquidatie van de instelling volgens de 
normale insolventieprocedure haalbaar en 
geloofwaardig is, is het 
herkapitalisatiebedrag nul, tenzij de 
afwikkelingsautoriteit vaststelt dat een 
positief bedrag noodzakelijk is omdat 
liquidatie niet in dezelfde mate als een 
alternatieve afwikkelingsstrategie tot 
verwezenlijking van de 
afwikkelingsdoelstellingen zou leiden.

Or. en

Amendement 72
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor afwikkelingsentiteiten, het 
in lid 2 bedoelde bedrag niet hoger dan 
het hoogste van de volgende bedragen:

De afwikkelingsautoriteit stelt de in de 
vorige alinea's bedoelde 
herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die de afwikkelbaarheid aantasten 
en voortvloeien uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de afwikkelingsgroep 
adequaat te weerspiegelen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor afwikkelingsentiteiten, het 
in lid 2 bedoelde bedrag niet hoger dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Het in lid 2 bedoelde bedrag is niet hoger 
dan het hoogste van de volgende bedragen:

Or. en

Motivering

De aanpassingen in de laatste alinea, zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Commissie, 
mogen er niet toe leiden dat het bedrag verkregen door deze alinea wordt overschreden. De 
voorgestelde amendementen met betrekking tot de laatste alinea bevatten meer gedetailleerde 
criteria om het herkapitalisatiebedrag in het MREL-vereiste beter te kunnen bepalen op basis 
van de in het afwikkelingsplan voorziene afwikkelingsmaatregel. Deze criteria werken 
derhalve het herkapitalisatiebedrag waarnaar verwezen wordt in lid 3, letter a), punt ii), 
verder uit, in plaats van dat zij voorzien in verdere aanpassingen van het genoemde bedrag 
die "hoger" zouden zijn.

Amendement 74
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor afwikkelingsentiteiten, het 
in lid 2 bedoelde bedrag niet hoger dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor afwikkelingsentiteiten, het 
in lid 2 bedoelde bedrag niet lager dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Or. en

Amendement 75
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Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de som van: Schrappen

(i) het bij afwikkeling mogelijk te 
absorberen bedrag van verliezen dat 
overeenkomt met de in artikel 92, lid 1, 
onder a), b) en c), van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 en artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereisten 
van de afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep,

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
uit de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt haar in 
artikel 92, lid 1, onder c), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
totale kapitaalratio en haar in artikel 104 
bis van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde 
vereiste op het gesubconsolideerde niveau 
van de afwikkelingsgroep te herstellen in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 76
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(i) het bij afwikkeling mogelijk te 
absorberen bedrag van verliezen dat 
overeenkomt met de in artikel 92, lid 1, 
onder a), b) en c), van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 en artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereisten 
van de afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep,

(i) het bij afwikkeling mogelijk te 
absorberen bedrag van verliezen dat 
overeenkomt met de in artikel 92, lid 1, 
onder a), b) en c), van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 en de artikelen 104 bis en 
104 ter van Richtlijn 2013/36/EU
bedoelde vereisten van de 
afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep, alsmede het 
gecombineerde-kapitaalbuffervereiste als 
bedoeld in punt 6 van artikel 128, lid 1, 
van Richtlijn 2013/36/EU of ieder hoger 
bedrag dat nodig is om te voldoen aan de 
ondergrens van Basel I overeenkomstig 
artikel 500 van Verordening (EU) nr. 
575/2013,

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het bij afwikkeling mogelijk te 
absorberen bedrag van verliezen dat 
overeenkomt met de in artikel 92, lid 1, 
onder a), b) en c), van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 en artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereisten 
van de afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep,

(i) het bij afwikkeling mogelijk te 
absorberen bedrag van verliezen dat 
overeenkomt met de in artikel 92, lid 1, 
onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 en artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde vereisten van de 
afwikkelingsentiteit op het 
geconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep,

Or. en

Amendement 78
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt haar in 
artikel 92, lid 1, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde totale 
kapitaalratio en haar in artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereiste op 
het gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep te herstellen in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt haar in 
artikel 92, lid 1, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde totale 
kapitaalratio en haar in de artikelen 104 bis 
en 104 ter van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde vereiste op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep te herstellen in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen naast een door 
de afwikkelingsraad bepaalde 
veiligheidsmarge zoals voorzien in de 
laatste alinea van dit lid;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt haar in 
artikel 92, lid 1, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde totale 
kapitaalratio en haar in artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereiste op 

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt het in 
artikel 92, lid 1, onder c), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde vereiste voor
totale kapitaalratio na te leven en haar in 
artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
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het gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep te herstellen in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

bedoelde vereiste op het geconsolideerde
niveau van de afwikkelingsgroep te 
herstellen na toepassing van de 
voorkeursafwikkelingsmaatregel;

Or. en

Amendement 80
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies– lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de som van: Schrappen

(i) het bedrag van de bij afwikkeling 
te absorberen verliezen dat overeenkomt 
met het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de 
afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep; en

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
uit de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt de in 
artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratio op het gesubconsolideerde 
niveau van de afwikkelingsgroep te 
herstellen in overeenstemming met de in 
het afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 81
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de 
afwikkelingsentiteit op het 
gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep; en

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de 
afwikkelingsentiteit op het 
geconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep; en

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt de in 
artikel 92, lid 1, onder d), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde hefboomratio 
op het gesubconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep te herstellen in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep in staat stelt naleving 
van het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
vereiste voor hefboomratio op het 
geconsolideerde niveau van de 
afwikkelingsgroep te herstellen na 
toepassing van de 
voorkeursafwikkelingsmaatregel.

Or. en

Amendement 83
Martin Schirdewan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt de in de vorige 
alinea's bedoelde 
herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die de afwikkelbaarheid aantasten 
en voortvloeien uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de afwikkelingsgroep 
adequaat te weerspiegelen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt de in de vorige 
alinea's bedoelde 
herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die de afwikkelbaarheid aantasten 
en voortvloeien uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de afwikkelingsgroep 
adequaat te weerspiegelen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 85
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt de in de vorige 
alinea's bedoelde herkapitalisatiebedragen 
vast in overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die de afwikkelbaarheid aantasten 
en voortvloeien uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de afwikkelingsgroep 
adequaat te weerspiegelen.

De afwikkelingsraad stelt de in de vorige 
alinea's bedoelde herkapitalisatiebedragen 
vast in overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen om de entiteit in 
staat te stellen eventuele aanvullende 
verliezen of kosten te dekken die ontstaan 
na uitoefening van de bevoegdheid van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig artikel 
21 of in verband met de uitvoering van het 
bedrijfssaneringsplan door de 
afwikkelingsentiteit ("veiligheidsmarge").

Bij het schatten van de behoeften aan 
toetsingsvermogen van de instelling na 
implementatie van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie maakt de 
afwikkelingsraad gebruik van de meest 
recente gerapporteerde waarden voor, 
naargelang van het geval, het relevante 
totaal van de risicoposten of de 
hefboomrationoemer.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de 
herkapitalisatiebedragen waarnaar in de 
alinea's hiervoor verwezen wordt, zal de 
afwikkelingsautoriteit:

(a) gebruikmaken van de waarden 
voor het totaal van de risicoposten of het 
bedrag voor de hefboomratio, aangepast 
voor wijzigingen voortkomend uit de in 
het afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

(b) na raadpleging van de bevoegde 
autoriteiten het vereiste waarnaar wordt 
verwezen in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU dat op dit moment van 
toepassing is op de afwikkelingsentiteit 
naar beneden bijstellen, om vast te stellen 
welk vereiste van toepassing zal zijn op de 
afwikkelingsentiteit na toepassing van de 
in het afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 87
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
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Artikel 12 quinquies – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad zal het bedrag van 
de te absorberen verliezen waarnaar 
wordt verwezen in de alinea's hiervoor 
aanpassen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bij de bevoegde 
autoriteiten opgevraagde informatie met 
betrekking tot het bedrijfsmodel, het 
financieringsmodel en het risicoprofiel 
van de instelling, om de belemmeringen 
voor de afwikkeling te verminderen of 
weg te nemen of verliezen op participaties 
van door andere groepsentiteiten 
uitgegeven MREL-instrumenten te 
absorberen, alsmede wanneer het 
gecombineerde-buffervereiste niet 
relevant wordt geacht voor de noodzaak 
om te verzekeren dat verliezen bij een 
afwikkeling kunnen worden 
geabsorbeerd.

Or. en

Amendement 88
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag niet hoger dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Schrappen

(a) de som van:

(i) het bedrag van de bij afwikkeling 
te absorberen verliezen dat overeenkomt 
met de in artikel 92, lid 1, onder a), b) en 
c), van Verordening (EU) nr. 575/2013 en 
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artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde vereisten van de entiteit, en

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 
1, onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde totale kapitaalratio en 
haar in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde vereiste in 
overeenstemming met het 
afwikkelingsplan te herstellen; of

(b) de som van:

(i) het bedrag van de bij afwikkeling 
te absorberen verliezen dat overeenkomt 
met het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de entiteit; en

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 
1, onder d), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde hefboomratio in 
overeenstemming met het 
afwikkelingsplan te herstellen.

Or. en

Amendement 89
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag niet hoger dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag ten minste het hoogste
van de volgende bedragen:

Or. en
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Amendement 90
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag niet hoger dan het 
hoogste van de volgende bedragen:

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag niet lager dan de 
volgende bedragen:

Or. en

Amendement 91
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de laatste 
alinea is, voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, het in lid 2 
bedoelde bedrag niet hoger dan het hoogste 
van de volgende bedragen:

Voor entiteiten die zelf geen 
afwikkelingsentiteiten zijn, is het in lid 2 
bedoelde bedrag niet hoger dan het hoogste 
van de volgende bedragen:

Or. en

Motivering

De aanpassingen in de laatste alinea, zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Commissie, 
mogen er niet toe leiden dat het bedrag verkregen door deze alinea wordt overschreden. De 
voorgestelde amendementen met betrekking tot de laatste alinea bevatten meer gedetailleerde 
criteria om het herkapitalisatiebedrag in het MREL-vereiste beter te kunnen bepalen op basis 
van de in het afwikkelingsplan voorziene afwikkelingsmaatregel. Deze criteria werken 
derhalve het herkapitalisatiebedrag waarnaar verwezen wordt in lid 4, letter a), punt ii), 
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verder uit, in plaats van dat zij voorzien in verdere aanpassingen van het genoemde bedrag 
die "hoger" zouden zijn.

Amendement 92
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
de in artikel 92, lid 1, onder a), b) en c), 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 en 
artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde vereisten van de entiteit, en

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
de in artikel 92, lid 1, onder a), b) en c), 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 
artikelen 104 bis en 104 ter van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde vereisten van de 
entiteit, alsmede het gecombineerde-
kapitaalbuffervereiste als bedoeld in 
punt 6 van artikel 128, lid 1, van Richtlijn 
2013/36/EU of ieder hoger bedrag dat 
nodig is om te voldoen aan de ondergrens 
van Basel I overeenkomstig artikel 500 
van Verordening (EU) nr. 575/2013, en

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
de in artikel 92, lid 1, onder a), b) en c), 

(i) het bedrag van de te absorberen 
verliezen dat overeenkomt met de in artikel 
92, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 
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van Verordening (EU) nr. 575/2013 en 
artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde vereisten van de entiteit, en

nr. 575/2013 en artikel 104 bis van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereisten 
van de entiteit, en

Or. en

Amendement 94
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 1, 
onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde totale kapitaalratio en 
haar in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde vereiste in 
overeenstemming met het afwikkelingsplan 
te herstellen; of

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 1, 
onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde totale kapitaalratio en 
haar in de artikelen 104 bis en 104 ter van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde vereiste in 
overeenstemming met het afwikkelingsplan 
te herstellen naast een door de 
afwikkelingsautoriteit bepaalde 
veiligheidsmarge zoals voorzien in lid 3 
van dit artikel; of

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 1, 

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 1, 



AM\1144672NL.docx 63/135 PE616.880v01-00

NL

onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde totale kapitaalratio en 
haar in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde vereiste in 
overeenstemming met het 
afwikkelingsplan te herstellen; or

onder c), van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde naleving van het 
vereiste van totale kapitaalratio en haar in 
artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde vereiste na uitoefening van de 
bevoegdheid om relevante 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva af te schrijven of om te 
zetten in overeenstemming met artikel 21
te herstellen;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het bedrag van de bij afwikkeling te 
absorberen verliezen dat overeenkomt met 
het in artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de entiteit; en

(i) het bedrag van de te absorberen 
verliezen dat overeenkomt met het in 
artikel 92, lid 1, onder d), van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 bedoelde 
hefboomratiovereiste van de entiteit; en

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt haar in artikel 92, lid 1, 
onder d), van Verordening (EU) nr. 

(ii) een herkapitalisatiebedrag dat de 
entiteit in staat stelt naleving van haar in 
artikel 92, lid 1, onder d), van Verordening 
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575/2013 bedoelde hefboomratio in 
overeenstemming met het 
afwikkelingsplan te herstellen;

(EU) nr. 575/2013 bedoelde vereiste van
hefboomratio na uitoefening van de 
bevoegdheid om relevante 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva af te schrijven of om te 
zetten in overeenstemming met artikel 21
te herstellen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt de in dit lid 
bedoelde herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die gevolgen hebben voor de 
herkapitalisatiebehoeften en voortvloeien 
uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de entiteit adequaat te 
weerspiegelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt de in dit lid 
bedoelde herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen aanpassen om 
risico's die gevolgen hebben voor de 
herkapitalisatiebehoeften en voortvloeien 
uit het bedrijfsmodel, het 
financieringsprofiel en het algemene 
risicoprofiel van de entiteit adequaat te 
weerspiegelen.

De afwikkelingsraad stelt de in dit lid 
bedoelde herkapitalisatiebedragen vast in 
overeenstemming met de in het 
afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen en kan deze 
herkapitalisatiebedragen naar boven
aanpassen om ervoor te zorgen dat de uit 
de afwikkeling voortvloeiende 
afwikkelingsgroep voldoende middelen 
heeft om eventuele aanvullende kosten die 
ontstaan door uitvoering van de 
afwikkelingsmaatregelen of het 
bedrijfssaneringsplan 
("veiligheidsmarge") te dekken.

Bij het schatten van de behoeften aan 
toetsingsvermogen van de instelling na 
implementatie van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie maakt de 
afwikkelingsautoriteit gebruik van de 
meest recente gerapporteerde waarden 
voor, naargelang van het geval, het 
relevante totaal van de risicoposten of de 
hefboomrationoemer.

Or. en

Amendement 100
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de 
herkapitalisatiebedragen waarnaar in de 
alinea's hiervoor verwezen wordt zal de 
afwikkelingsraad:

(a) gebruikmaken van de waarden 
voor het totaal van de risicoposten of het 
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bedrag voor de hefboomratio, aangepast 
voor wijzigingen voortkomend uit de in 
het afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen;

(b) na raadpleging van de bevoegde 
autoriteiten het vereiste waarnaar wordt 
verwezen in artikel 104 bis van Richtlijn 
2013/36/EU dat op dit moment van 
toepassing is op de afwikkelingsentiteit 
naar beneden bijstellen, om vast te stellen 
welk vereiste van toepassing zal zijn op de 
afwikkelingsentiteit na toepassing van de 
in het afwikkelingsplan voorziene 
afwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 101
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad zal het bedrag van 
de te absorberen verliezen waarnaar 
wordt verwezen in de alinea's hiervoor 
aanpassen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bij de bevoegde 
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autoriteiten opgevraagde informatie met 
betrekking tot het bedrijfsmodel, het 
financieringsmodel en het risicoprofiel 
van de instelling, om de belemmeringen 
voor de afwikkeling te verminderen of 
weg te nemen of verliezen op participaties 
van door andere groepsentiteiten 
uitgegeven MREL-instrumenten te 
absorberen, alsmede wanneer het 
gecombineerde-buffervereiste niet 
relevant wordt geacht voor de noodzaak 
om te verzekeren dat verliezen bij een 
afwikkeling kunnen worden 
geabsorbeerd.

Or. en

Amendement 102
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de afwikkelingsraad 
verwacht dat bepaalde klassen van in 
aanmerking komende passiva mogelijk van 
een bail-in worden uitgesloten op grond 
van artikel 27, lid 5, of mogelijk volledig 
aan een ontvanger worden overgedragen 
bij een gedeeltelijke overdracht, is het in 
artikel 12 bis, lid 1, bedoelde vereiste niet 
hoger dan een bedrag dat volstaat om:

5. Indien de afwikkelingsraad 
verwacht dat bepaalde klassen van in 
aanmerking komende passiva mogelijk van 
een bail-in worden uitgesloten op grond 
van artikel 27, lid 5, of mogelijk volledig 
aan een ontvanger worden overgedragen 
bij een gedeeltelijke overdracht, is het in 
artikel 12 bis, lid 1, bedoelde vereiste ten 
minste:

Or. en

Amendement 103
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het besluit van de 
afwikkelingsraad om op grond van dit 
artikel een minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva op te leggen, worden de redenen 
voor dat besluit uiteengezet, met inbegrip 
van een volledige beoordeling van de in de 
leden 2 tot en met 5 bedoelde elementen, 
vooral wat betreft de noodzaak en het 
niveau van het vereiste als bedoeld in 
artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU 
in het herkapitalisatiebedrag.

6. In het besluit van de 
afwikkelingsraad om op grond van dit 
artikel een minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva op te leggen, worden de redenen 
voor dat besluit uiteengezet.

Or. en

Amendement 104
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De afwikkelingsraad kan het in 
artikel 12 bis, lid 1, bedoelde vereiste 
verlagen om rekening te houden met het 
bedrag dat een depositogarantiestelsel 
naar verwachting zal bijdragen in de 
financiering van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie in 
overeenstemming met artikel 109 van 
Richtlijn 2014/59/EU.

Schrappen

De omvang van een dergelijke verlaging 
is gebaseerd op een geloofwaardige 
beoordeling van de mogelijke bijdrage van 
het depositogarantiestelsel, en:
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(a) bedraagt ten minste minder dan 
een voorzichtige schatting van de 
potentiële verliezen die het 
depositogarantiestelsel zou hebben 
moeten dragen als de instelling volgens 
een normale insolventieprocedure was 
geliquideerd, rekening houdend met de 
voorrang van het depositogarantiestelsel 
op grond van artikel 108 van Richtlijn 
2014/59/EU;

(b) bedraagt ten minste minder dan de 
limiet met betrekking tot de bijdragen van 
het depositogarantiestelsel vermeld in 
artikel 109, lid 5, tweede alinea, van 
Richtlijn 2014/59/EU;

(c) houdt ten minste rekening met het 
totale risico van uitputting van de 
beschikbare financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel als gevolg van 
bijdragen naar aanleiding van meerdere 
falingen of afwikkelingen van banken; en

(d) is ten minste in overeenstemming 
met alle andere toepasselijke bepalingen 
van nationaal recht en de taken en 
verantwoordelijkheden van de autoriteit 
die verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel.

De afwikkelingsraad documenteert, na 
raadpleging van de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel, haar aanpak wat 
betreft de beoordeling van het totale risico 
van uitputting van de beschikbare 
financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel en past 
verlagingen toe in overeenstemming met 
de eerste alinea, mits dat risico niet 
buitensporig is.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een adequate bescherming van de deposanten, mag de mogelijke bijdrage 
van het depositogarantiestelsel niet gebruikt worden voor verlaging van het MREL-vereiste.
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Amendement 105
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De afwikkelingsraad kan het in 
artikel 12 bis, lid 1, bedoelde vereiste 
verlagen om rekening te houden met het 
bedrag dat een depositogarantiestelsel 
naar verwachting zal bijdragen in de 
financiering van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie in 
overeenstemming met artikel 109 van 
Richtlijn 2014/59/EU.

Schrappen

De omvang van een dergelijke verlaging 
is gebaseerd op een geloofwaardige 
beoordeling van de mogelijke bijdrage van 
het depositogarantiestelsel, en:

(a) bedraagt ten minste minder dan 
een voorzichtige schatting van de 
potentiële verliezen die het 
depositogarantiestelsel zou hebben 
moeten dragen als de instelling volgens 
een normale insolventieprocedure was 
geliquideerd, rekening houdend met de 
voorrang van het depositogarantiestelsel 
op grond van artikel 108 van Richtlijn 
2014/59/EU;

(b) bedraagt ten minste minder dan de 
limiet met betrekking tot de bijdragen van 
het depositogarantiestelsel vermeld in 
artikel 109, lid 5, tweede alinea, van 
Richtlijn 2014/59/EU;

(c) houdt ten minste rekening met het 
totale risico van uitputting van de 
beschikbare financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel als gevolg van 
bijdragen naar aanleiding van meerdere 
falingen of afwikkelingen van banken; en

(d) is ten minste in overeenstemming 
met alle andere toepasselijke bepalingen 
van nationaal recht en de taken en 
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verantwoordelijkheden van de autoriteit 
die verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel.

De afwikkelingsraad documenteert, na 
raadpleging van de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel, haar aanpak wat 
betreft de beoordeling van het totale risico 
van uitputting van de beschikbare 
financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel en past 
verlagingen toe in overeenstemming met 
de eerste alinea, mits dat risico niet 
buitensporig is.

Or. en

Amendement 106
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan het in artikel 12 
bis, lid 1, bedoelde vereiste verlagen om 
rekening te houden met het bedrag dat 
een depositogarantiestelsel naar 
verwachting zal bijdragen in de 
financiering van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie in 
overeenstemming met artikel 109 van 
Richtlijn 2014/59/EU.

Schrappen

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 107
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De omvang van een dergelijke verlaging 
is gebaseerd op een geloofwaardige 
beoordeling van de mogelijke bijdrage van 
het depositogarantiestelsel, en:

Schrappen

(a) bedraagt ten minste minder dan 
een voorzichtige schatting van de 
potentiële verliezen die het 
depositogarantiestelsel zou hebben 
moeten dragen als de instelling volgens 
een normale insolventieprocedure was 
geliquideerd, rekening houdend met de 
voorrang van het depositogarantiestelsel 
op grond van artikel 108 van Richtlijn 
2014/59/EU;

(b) bedraagt ten minste minder dan de 
limiet met betrekking tot de bijdragen van 
het depositogarantiestelsel vermeld in 
artikel 109, lid 5, tweede alinea, van 
Richtlijn 2014/59/EU;

(c) houdt ten minste rekening met het 
totale risico van uitputting van de 
beschikbare financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel als gevolg van 
bijdragen naar aanleiding van meerdere 
falingen of afwikkelingen van banken; en

(d) is ten minste in overeenstemming 
met alle andere toepasselijke bepalingen 
van nationaal recht en de taken en 
verantwoordelijkheden van de autoriteit 



AM\1144672NL.docx 73/135 PE616.880v01-00

NL

die verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel.

De afwikkelingsraad documenteert, na 
raadpleging van de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het 
depositogarantiestelsel, haar aanpak wat 
betreft de beoordeling van het totale risico 
van uitputting van de beschikbare 
financiële middelen van het 
depositogarantiestelsel en past 
verlagingen toe in overeenstemming met 
de eerste alinea, mits dat risico niet 
buitensporig is.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 108
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 quinquies – lid 8 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bedraagt ten minste minder dan een 
voorzichtige schatting van de potentiële 
verliezen die het depositogarantiestelsel 
zou hebben moeten dragen als de instelling 
volgens een normale insolventieprocedure 
was geliquideerd, rekening houdend met de 

(a) bedraagt ten minste 20 procent van
een voorzichtige schatting van de 
potentiële verliezen die het 
depositogarantiestelsel zou hebben moeten 
dragen als de instelling volgens een 
normale insolventieprocedure was 
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voorrang van het depositogarantiestelsel op 
grond van artikel 108 van Richtlijn 
2014/59/EU;

geliquideerd, rekening houdend met de 
voorrang van het depositogarantiestelsel op 
grond van artikel 108 van Richtlijn 
2014/59/EU;

Or. en

Amendement 109
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) 806/2014
Artikel 12 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[..] Schrappen

Or. en

Amendement 110
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van het vereiste voor entiteiten 
die G-SII's zijn

Vaststelling van het vereiste voor entiteiten 
die G-SII's zijn, O-SII's en instellingen die 
niet minder belangrijk gevonden worden 
overeenkomstig artikel 6, lid 4 van 
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 
Raad

Or. en

Amendement 111
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva van een afwikkelingsentiteit die 
een G-SII of een deel van een G-SII is, 
bestaat uit:

1. Het minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva van een afwikkelingsentiteit die 
een G-SII of een O-SSI is, en instellingen 
die onder rechtstreeks toezicht van de 
SSM staan of een deel van een G-SII of 
een O-SSI zijn en instellingen die niet 
minder belangrijk gevonden worden 
overeenkomstig artikel 6, lid 4 van 
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 
Raad, bestaat uit:

Or. en

Amendement 112
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een eventueel aanvullend vereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva die door de 
afwikkelingsautoriteit specifiek voor de 
entiteit is bepaald in overeenstemming 
met lid 2 en waaraan moet worden 
voldaan met passiva die aan de 
voorwaarden van artikel 12 quater 
voldoen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het discretionaire aanvullende vereiste met betrekking tot het TLAC-niveau voor de G-SII zou 
een procyclisch risico vormen, waarbij de balansen en resultatenrekeningen van de Europese
instellingen verder onder druk zouden komen te staan.

Amendement 113
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De afwikkelingsraad kan het in 
punt b) van lid 1 bedoelde aanvullende 
vereiste voor eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva alleen 
opleggen:

Schrappen

(a) indien het in punt a) van lid 1 
bedoelde vereiste niet volstaat om aan de 
in artikel 12 quinquies gestelde 
voorwaarden te voldoen; en

(b) tot een niveau waarop het bedrag 
van het vereiste eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva niet hoger 
is dan wat nodig is om aan de 
voorwaarden van artikel 12 quinquies te 
voldoen.

Or. en

Amendement 114
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien het in punt a) van lid 1 
bedoelde vereiste niet volstaat om aan de 
in artikel 12 quinquies gestelde 
voorwaarden te voldoen; en

(a) indien het in punt a) van lid 1 
bedoelde vereiste waarschijnlijk 
onvoldoende is om aan de in artikel 12 
quinquies gestelde voorwaarden te 
voldoen; en

Or. en

Amendement 115
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het besluit van de 
afwikkelingsraad om op grond van punt b) 
van lid 1 een aanvullend vereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva op te leggen, worden de 
redenen voor dat besluit uiteengezet, met 
inbegrip van een volledige beoordeling 
van de in lid 2 bedoelde elementen.

3. In het besluit van de 
afwikkelingsraad om op grond van punt b) 
van lid 1 een aanvullend vereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva op te leggen, worden de 
redenen voor dat besluit uiteengezet.

Or. en

Amendement 116
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 septies Schrappen
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Richtlijn voor het minimumvereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva

1. De afwikkelingsraad kan aan een 
entiteit een richtsnoer geven om ervoor te 
zorgen dat haar eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva die aan de 
voorwaarden van artikel 12 quater en 
artikel 12 nonies, lid 3, voldoen de in 
artikel 12 quinquies en artikel 12 sexies 
vastgestelde niveaus overschrijden voor de 
volgende doeleinden:

(a) om potentiële extra verliezen van 
de entiteit boven op de in artikel 12 
quinquies besproken verliezen te dekken, 
en/of

(b) om ervoor te zorgen dat de markt 
in geval van afwikkeling voldoende 
vertrouwen behoudt in de entiteit op basis 
van het feit dat de entiteit meer 
kapitaalinstrumenten aanhoudt dan het 
vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

De richtlijn wordt slechts gegeven en 
berekend met betrekking tot het in artikel 
12 bis, lid 1, bedoelde vereiste berekend 
overeenkomstig artikel 12 bis, lid 2, onder 
a).

2. Het bedrag van de overeenkomstig 
punt a) van lid 1 gegeven richtlijn wordt 
alleen vastgesteld als de bevoegde 
autoriteit haar eigen richtlijn al heeft 
vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 104 ter van Richtlijn 2013/36/EU 
en is niet hoger dan het niveau van die 
richtlijn.

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger 
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
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maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen en een volledige 
beoordeling van de noodzaak en het 
niveau van de overeenkomstig dit artikel 
gegeven richtlijn.

3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde beperkingen.

Or. en

Amendement 117
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 septies Schrappen

Richtlijn voor het minimumvereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva

1. De afwikkelingsraad kan aan een 
entiteit een richtsnoer geven om ervoor te 
zorgen dat haar eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva die aan de 
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voorwaarden van artikel 12 quater en 
artikel 12 nonies, lid 3, voldoen de in 
artikel 12 quinquies en artikel 12 sexies 
vastgestelde niveaus overschrijden voor de 
volgende doeleinden:

(a) om potentiële extra verliezen van 
de entiteit boven op de in artikel 12 
quinquies besproken verliezen te dekken, 
en/of

(b) om ervoor te zorgen dat de markt 
in geval van afwikkeling voldoende 
vertrouwen behoudt in de entiteit op basis 
van het feit dat de entiteit meer 
kapitaalinstrumenten aanhoudt dan het 
vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

De richtlijn wordt slechts gegeven en 
berekend met betrekking tot het in artikel 
12 bis, lid 1, bedoelde vereiste berekend 
overeenkomstig artikel 12 bis, lid 2, onder 
a).

2. Het bedrag van de overeenkomstig 
punt a) van lid 1 gegeven richtlijn wordt 
alleen vastgesteld als de bevoegde 
autoriteit haar eigen richtlijn al heeft 
vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 104 ter van Richtlijn 2013/36/EU 
en is niet hoger dan het niveau van die 
richtlijn.

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger 
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen en een volledige 
beoordeling van de noodzaak en het 
niveau van de overeenkomstig dit artikel 
gegeven richtlijn.
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3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde beperkingen.

Or. en

Amendement 118
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De afwikkelingsraad kan aan een 
entiteit een richtsnoer geven om ervoor te 
zorgen dat haar eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva die aan de 
voorwaarden van artikel 12 quater en 
artikel 12 nonies, lid 3, voldoen de in 
artikel 12 quinquies en artikel 12 sexies 
vastgestelde niveaus overschrijden voor de 
volgende doeleinden:

Schrappen

(a) om potentiële extra verliezen van de 
entiteit boven op de in artikel 12 
quinquies besproken verliezen te dekken, 
en/of

(b) om ervoor te zorgen dat de markt in 
geval van afwikkeling voldoende 
vertrouwen behoudt in de entiteit op basis 
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van het feit dat de entiteit meer 
kapitaalinstrumenten aanhoudt dan het 
vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

De richtlijn wordt slechts gegeven en 
berekend met betrekking tot het in artikel 
12 bis, lid 1, bedoelde vereiste berekend 
overeenkomstig artikel 12 bis, lid 2, onder 
a).

Or. en

Amendement 119
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan aan een entiteit 
een richtsnoer geven om ervoor te zorgen 
dat haar eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva die aan de 
voorwaarden van artikel 12 quater en 
artikel 12 nonies, lid 3, voldoen de in 
artikel 12 quinquies en artikel 12 sexies 
vastgestelde niveaus overschrijden voor de 
volgende doeleinden:

Schrappen

(a) om potentiële extra verliezen van 
de entiteit boven op de in artikel 12 
quinquies besproken verliezen te dekken, 
en/of

(b) om ervoor te zorgen dat de markt 
in geval van afwikkeling voldoende 
vertrouwen behoudt in de entiteit op basis 
van het feit dat de entiteit meer 
kapitaalinstrumenten aanhoudt dan het 
vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan aan een entiteit 
een richtsnoer geven om ervoor te zorgen 
dat haar eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva die aan de voorwaarden 
van artikel 12 quater en artikel 12 nonies, 
lid 3, voldoen de in artikel 12 quinquies en 
artikel 12 sexies vastgestelde niveaus 
overschrijden voor de volgende 
doeleinden:

De afwikkelingsraad kan aan een entiteit 
een richtsnoer geven om ervoor te zorgen 
dat haar eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva die aan de voorwaarden 
van artikel 12 quater, lid 1, en artikel 12 
nonies, lid 3, voldoen de in artikel 12 
quinquies en artikel 12 sexies vastgestelde 
niveaus overschrijden voor de volgende 
doeleinden:

Or. en

Motivering

Ter wille van de evenredigheid moeten afwikkelingsautoriteiten niet de macht hebben om van 
instellingen te eisen dat zij voldoen aan het MREL-richtsnoer met achtergestelde 
instrumenten – achterstelling dient beperkt te worden tot het MREL-vereiste. Er dient 
derhalve gerefereerd te worden aan artikel 12 quater, lid 1, en niet aan artikel 12 quater in 
zijn geheel.

Amendement 121
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan aan een entiteit 
een richtsnoer geven om ervoor te zorgen 
dat haar eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva die aan de voorwaarden 

De afwikkelingsraad geeft aan een entiteit 
een richtsnoer om ervoor te zorgen dat haar 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva die aan de voorwaarden 
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van artikel 12 quater en artikel 12 nonies, 
lid 3, voldoen de in artikel 12 quinquies en 
artikel 12 sexies vastgestelde niveaus 
overschrijden voor de volgende 
doeleinden:

van artikel 12 quater en artikel 12 nonies, 
lid 3, voldoen de in artikel 12 quinquies en 
artikel 12 sexies vastgestelde niveaus 
overschrijden voor de volgende 
doeleinden:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om ervoor te zorgen dat de markt in 
geval van afwikkeling voldoende 
vertrouwen behoudt in de entiteit op basis 
van het feit dat de entiteit meer 
kapitaalinstrumenten aanhoudt dan het 
vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

(b) om ervoor te zorgen dat de markt 
na afwikkeling of uitoefening van de 
bevoegdheid om de relevante 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva af te schrijven of om te 
zetten voldoende vertrouwen behoudt in de 
entiteit op basis van het feit dat de entiteit 
meer kapitaalinstrumenten aanhoudt dan 
het vereiste in artikel 12 quinquies, lid 2, 
onder b) ("marktvertrouwenbuffer").

Or. en

Motivering

Zoals in de vereiste, moet het herkapitalisatiebedrag in de richtlijn worden berekend, 
rekening houdend met de situatie van de groep en de instelling na afwikkeling. Daarom moet 
het duidelijk zijn dat de marktvertrouwenbuffer wordt berekend door rekening te houden met 
de behoeften van de bank na afwikkeling.

Amendement 123
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
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Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn wordt slechts gegeven en 
berekend met betrekking tot het in artikel 
12 bis, lid 1, bedoelde vereiste berekend 
overeenkomstig artikel 12 bis, lid 2, onder 
a).

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrag van de overeenkomstig 
punt a) van lid 1 gegeven richtlijn wordt 
alleen vastgesteld als de bevoegde 
autoriteit haar eigen richtlijn al heeft 
vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 104 ter van Richtlijn 2013/36/EU 
en is niet hoger dan het niveau van die 
richtlijn.

Schrappen

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger 
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen en een volledige 
beoordeling van de noodzaak en het 
niveau van de overeenkomstig dit artikel 
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gegeven richtlijn.

Or. en

Amendement 125
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrag van de overeenkomstig 
punt a) van lid 1 gegeven richtlijn wordt 
alleen vastgesteld als de bevoegde 
autoriteit haar eigen richtlijn al heeft 
vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 104 ter van Richtlijn 2013/36/EU 
en is niet hoger dan het niveau van die 
richtlijn.

Schrappen

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger 
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen en een volledige 
beoordeling van de noodzaak en het 
niveau van de overeenkomstig dit artikel 
gegeven richtlijn.

Or. en

Amendement 126
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de overeenkomstig punt a) 
van lid 1 gegeven richtlijn wordt alleen 
vastgesteld als de bevoegde autoriteit haar 
eigen richtlijn al heeft vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 104 ter van 
Richtlijn 2013/36/EU en is niet hoger dan 
het niveau van die richtlijn.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de overeenkomstig punt a) 
van lid 1 gegeven richtlijn wordt alleen 
vastgesteld als de bevoegde autoriteit haar 
eigen richtlijn al heeft vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 104 ter van 
Richtlijn 2013/36/EU en is niet hoger dan 
het niveau van die richtlijn.

Het bedrag van de overeenkomstig punt a) 
van lid 1 gegeven richtlijn wordt alleen 
vastgesteld als de bevoegde autoriteit haar 
eigen richtlijn al heeft vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 104 ter van 
Richtlijn 2013/36/EU en de 
afwikkelingsraad vaststelt dat het in punt 
a) van lid 2 van artikel 12 quinquies 
bedoelde vereiste niet volstaat om alle 
verliezen bij afwikkeling te absorberen, 
rekening houdend met het bedrijfsmodel, 
het financieringsmodel en het 
risicoprofiel van de entiteit, noch om een 
belemmering voor de afwikkelbaarheid te 
beperken of weg te nemen, noch om 
verliezen met betrekking tot MREL-
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instrumenten die zijn uitgegeven door 
andere entiteiten uit dezelfde 
afwikkelingsgroep et absorberen. Het 
bedrag van de overeenkomstig punt a) van 
lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger dan het 
niveau van die richtlijn.

Or. en

Motivering

Het niveau van de richtlijn mag niet onbeperkt zijn, en de voorwaarden waaronder 
afwikkelingsauitoriteiten een MREL-richtlijn kunnen vragen, moeten beter in wetgeving 
worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat de totale MREL-vereiste niet overgekalibreerd is.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger dan 
het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn wordt 
vastgesteld wanneer de afwikkelingsraad 
vaststelt dat het in punt b) van 
artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste niet volstaat om het 
marktvertrouwen te handhaven en te 
zorgen voor de instandhouding van 
kritieke economische functies door de 
entiteit, alsook voor de toegang tot 
financiering zonder buitengewone 
financiële steun, afgezien van bijdragen 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen. 
Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste.



AM\1144672NL.docx 89/135 PE616.880v01-00

NL

Or. en

Motivering

Het niveau van de richtlijn mag niet onbeperkt zijn, en de voorwaarden waaronder 
afwikkelingsauitoriteiten een MREL-richtlijn kunnen vragen, moeten beter in wetgeving 
worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat de totale MREL-vereiste niet overgekalibreerd is.

Amendement 129
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is niet hoger 
dan het bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, met 
uitzondering van de in punt a) van die 
bepaling bedoelde vereiste, tenzij een 
hoger niveau noodzakelijk is om te 
verzekeren dat de entiteit na afwikkeling 
gedurende een passende termijn van 
maximaal één jaar aan de voorwaarden 
voor haar vergunning blijft voldoen.

Het bedrag van de overeenkomstig punt b) 
van lid 1 gegeven richtlijn is gelijk aan het 
bedrag van het gecombineerde-
buffervereiste als bedoeld in punt 6 van 
artikel 128 van Richtlijn 2013/36/EU, 
tenzij een hoger of lager niveau passend is 
om marktvertrouwen te handhaven en te 
zorgen voor de instandhouding van 
kritieke economische functies door de 
entiteit, alsook van de toegang tot 
financiering zonder buitengewone 
financiële steun, afgezien van bijdragen 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen, 
in overeenstemming met lid 2 van artikel 
101 en lid 5 en 8 van artikel 44 van 
Richtlijn 2014/59/EU.

Or. en

Amendement 130
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen en een volledige 
beoordeling van de noodzaak en het 
niveau van de overeenkomstig dit artikel 
gegeven richtlijn.

De afwikkelingsautoriteit verstrekt de 
entiteit de redenen van de noodzaak voor 
de richtlijn overeenkomstig dit artikel.

Or. en

Amendement 131
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

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 
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Buffer Requirement and the triggering of MDA restrictions referred to in Article 141 CRD.

Amendement 134
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een entiteit er stelselmatig 
niet in slaagt extra eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva te hebben 
zoals verwacht overeenkomstig de in het 
eerste lid bedoelde richtlijn, kan de 
afwikkelingsraad eisen dat het bedrag van 
het in artikel 12 quinquies, lid 2, bedoelde 
vereiste wordt opgetrokken om de 
overeenkomstig dit artikel gegeven 
richtlijn te dekken.

3. Indien het falen van een entiteit 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn, langer duurt dan zes 
maanden, oefent de afwikkelingsraad haar 
bevoegdheid uit overeenkomstig 
artikel 12 octies.

Or. en

Amendement 135
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde beperkingen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 136
Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 
2013/36/EU bedoelde beperkingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde beperkingen.

4. Het falen van een entiteit om extra 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn, is onderworpen aan de 
in artikel 141 van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde beperkingen waarbij het tekort 
met betrekking tot het richtlijnbedrag 
vermenigvuldigd met een factor G wordt 
beschouwd als een tekort met betrekking 
tot de vereisten in de artikelen 12 quater, 
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12 quinquies en 12 sexies.

Factor G wordt berekend als m/6, waarbij 
m staat voor het aantal dagen dat 
verstreek sinds de richtlijn werd gegeven, 
gedeeld door 30.

Or. en

Amendement 138
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is niet onderworpen aan 
de in artikel 141 van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde beperkingen.

4. Een entiteit die er niet in slaagt om 
extra eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva te hebben zoals verwacht 
overeenkomstig de in het eerste lid 
bedoelde richtlijn is onderworpen aan de in 
artikel 141 van Richtlijn 2013/36/EU 
bedoelde beperkingen.

Or. en

Amendement 139
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) Nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in artikel 12 bis, lid 1, 
bedoelde vereiste voor de in de eerste 
alinea bedoelde entiteiten is onderworpen 
aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

a) de afwikkelingsentiteit voldoet aan 
de in artikel 12 octies gestelde 
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geconsolideerde vereiste;

b) de som van alle op de 
dochterondernemingen van de 
afwikkelingsgroep toe te passen vereisten 
wordt gedekt door en is niet hoger dan de 
in artikel 12 octies bedoelde 
geconsolideerde vereiste, tenzij dit 
uitsluitend toe te schrijven is aan de 
gevolgen van de consolidatie op het 
niveau van de afwikkelingsgroep in 
overeenstemming met artikel 12 octies, lid 
1;

c) ze voldoet aan de in lid 3 
vastgestelde criteria om in aanmerking te 
komen;

d) ze is niet hoger dan de bijdrage 
van de dochteronderneming aan de in 
artikel 12 octies, lid 1, gestelde 
geconsolideerde vereiste.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 140
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in artikel 12 bis, lid 1, 
bedoelde vereiste voor de in de eerste 
alinea bedoelde entiteiten is onderworpen 
aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

(a) de afwikkelingsentiteit voldoet aan 
de in artikel 12 octies gestelde 
geconsolideerde vereiste;

(b) de som van alle op de 
dochterondernemingen van de 
afwikkelingsgroep toe te passen vereisten 
wordt gedekt door en is niet hoger dan de 
in artikel 12 octies bedoelde 
geconsolideerde vereiste, tenzij dit 
uitsluitend toe te schrijven is aan de 
gevolgen van de consolidatie op het 
niveau van de afwikkelingsgroep in 
overeenstemming met artikel 12 octies, lid 
1;

(c) ze voldoet aan de in lid 3 
vastgestelde criteria om in aanmerking te 
komen;

(d) ze is niet hoger dan de bijdrage 
van de dochteronderneming aan de in 
artikel 12 octies, lid 1, gestelde 
geconsolideerde vereiste.

Or. en

Motivering

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).

Amendement 141
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in artikel 12 bis, lid 1, 
bedoelde vereiste voor de in de eerste 
alinea bedoelde entiteiten is onderworpen 
aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

(a) de afwikkelingsentiteit voldoet aan 
de in artikel 12 octies gestelde 
geconsolideerde vereiste;

(b) de som van alle op de 
dochterondernemingen van de 
afwikkelingsgroep toe te passen vereisten 
wordt gedekt door en is niet hoger dan de 
in artikel 12 octies bedoelde 
geconsolideerde vereiste, tenzij dit 
uitsluitend toe te schrijven is aan de 
gevolgen van de consolidatie op het 
niveau van de afwikkelingsgroep in 
overeenstemming met artikel 12 octies, lid 
1;

(c) ze voldoet aan de in lid 3 
vastgestelde criteria om in aanmerking te 
komen;

(d) ze is niet hoger dan de bijdrage 
van de dochteronderneming aan de in 
artikel 12 octies, lid 1, gestelde 
geconsolideerde vereiste.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 142
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 3 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) zijn uitgegeven aan en gekocht door 
de afwikkelingsentiteit;

(i) zijn uitgegeven aan en gekocht door 
de afwikkelingsentiteit, direct of indirect 
via andere entiteiten in dezelfde 
afwikkelingsgroep die de passiva kochten 
van de entiteit die aan dit artikel 
onderworpen is, of door een bestaande 
aandeelhouder die geen deel uitmaakt van 
dezelfde afwikkelingsgroep zolang de 
uitoefening van de afwaarderings- of 
omzettingsbevoegdheid overeenkomstig 
artikel 21 geen invloed heeft op de 
zeggenschap van de afwikkelingsentiteit 
over de dochteronderneming;

Or. en

Motivering

Het amendement heeft tot doel de inwerkstelling van de afwikkelingsstrategie te 
vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat het mechanisme voor het doorsturen van verliezen 
niet leidt tot wijzigingen in de eigendomsstructuur van de dochteronderneming. Daardoor 
beschermt het de belangen van minderheidsaandeelhouders en ondersteunt het situaties zoals 
joint ventures. Op die manier helpt het juridische geschillen te voorkomen wanneer gebruik 
wordt gemaakt van het mechanisme.

Amendement 143
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
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Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in aanmerking komende 
eigenvermogensinstrumenten die zijn 
uitgegeven aan en gekocht door andere 
entiteiten dan de afwikkelingsentiteit 
wanneer de uitoefening van de 
afwaarderings- of omzettingsbevoegdheid 
overeenkomstig artikel 21 geen invloed 
heeft op de zeggenschap van de 
afwikkelingsentiteit over de 
dochteronderneming.

(b) eigenvermogensinstrumenten die 
zijn uitgegeven aan en gekocht door 
entiteiten 

(i) die zijn opgenomen in dezelfde 
afwikkelingsgroep, of

(ii) die niet zijn opgenomen in dezelfde 
afwikkelingsentiteit zolang de uitoefening 
van de afwaarderings- of 
omzettingsbevoegdheid overeenkomstig 
artikel 21 geen invloed heeft op de 
zeggenschap van de afwikkelingsentiteit 
over de dochteronderneming.

Or. en

Motivering

Het amendement heeft tot doel de inwerkstelling van de afwikkelingsstrategie te 
vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat het mechanisme voor het doorsturen van verliezen 
niet leidt tot wijzigingen in de eigendomsstructuur van de dochteronderneming. Daardoor 
beschermt het de belangen van minderheidsaandeelhouders en ondersteunt het situaties zoals 
joint ventures. Op die manier helpt het juridische geschillen te voorkomen wanneer gebruik 
wordt gemaakt van het mechanisme.

Amendement 144
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van het bepaalde in 
lid 3, onder a), punt ii), kunnen passiva 
die zijn uitgegeven vóór ... [datum van 
inwerktreding van deze 
wijzigingsverordening] die niet aan de 
voorwaarden van artikel 72 ter, lid 2, 
onder b) en onder g) tot en met o), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen, 
worden meegerekend in het bedrag aan 
eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva.

Or. en

Motivering

In het SRMR moet zijn voorzien in een "grandfatheringclausule" voor alle in aanmerking 
komende passiva die zijn uitgegeven voor de toepassingsdatum van de MREL-voorzieningen 
in de CRR die niet voldoen aan de door dit voorstel geïntroduceerde criteria (d.w.z. de 
criteria in artikel 72 ter, lid 2, onder b) en onder g) tot en met o), van de CRR). Dit is van 
toepassing op de achtergestelde en niet-achtergestelde onderdelen van MREL-pijlers 1 en 2.

Amendement 145
Martin Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de afwikkelingsraad kan 
aan het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste worden voldaan met een door de 
afwikkelingsentiteit aan haar 
dochteronderneming verstrekte garantie 
die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Schrappen

(a) de garantie wordt verstrekt voor 
ten minste hetzelfde bedrag als het bedrag 
van het vereiste dat ze vervangt;

(b) de garantie wordt geactiveerd 
wanneer de dochteronderneming niet in 
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staat is haar schulden of andere 
verplichtingen te betalen op het moment 
dat deze opeisbaar worden of wanneer ten 
aanzien van de dochteronderneming een 
vaststelling is gedaan overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, indien dat eerder is;

(c) de garantie voor ten minste 50 
procent van haar bedrag wordt gedekt 
door middel van een financiële-
zekerheidsovereenkomst zoals in artikel 2, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2002/47/EG 
gedefinieerd;

(d) de garantie en financiële-
zekerheidsovereenkomst vallen onder het 
recht van de lidstaat waar de 
dochteronderneming is gevestigd, tenzij 
anders gespecificeerd door de 
afwikkelingsraad;

(e) de zekerheid ter dekking van de 
garantie voldoet aan de vereisten van 
artikel 197 van Verordening (EU) nr. 
575/2013 en volstaat, na de nodige 
voorzichtige "haircuts", om het 
gegarandeerde bedrag volledig te dekken;

(f) de zekerheid ter dekking van de 
garantie is onbezwaard en wordt met 
name niet gebruikt als zekerheid om een 
andere garantie te dekken;

(g) de zekerheid heeft een effectieve 
looptijd die aan dezelfde 
looptijdvoorwaarde als de in artikel 72 
quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde looptijdvoorwaarde 
voldoet; en

(h) er zijn geen wettelijke, 
regelgevende of operationele 
belemmeringen voor de overdracht van de 
zekerheid van de afwikkelingsentiteit aan 
de desbetreffende dochteronderneming, 
ook niet wanneer ten aanzien van de 
afwikkelingsentiteit 
afwikkelingsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en
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Amendement 146
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de afwikkelingsraad kan 
aan het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste worden voldaan met een door de 
afwikkelingsentiteit aan haar 
dochteronderneming verstrekte garantie 
die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Schrappen

(a) de garantie wordt verstrekt voor 
ten minste hetzelfde bedrag als het bedrag 
van het vereiste dat ze vervangt;

(b) de garantie wordt geactiveerd 
wanneer de dochteronderneming niet in 
staat is haar schulden of andere 
verplichtingen te betalen op het moment 
dat deze opeisbaar worden of wanneer ten 
aanzien van de dochteronderneming een 
vaststelling is gedaan overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, indien dat eerder is;

(c) de garantie voor ten minste 50 
procent van haar bedrag wordt gedekt 
door middel van een financiële-
zekerheidsovereenkomst zoals in artikel 2, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2002/47/EG 
gedefinieerd;

(d) de garantie en financiële-
zekerheidsovereenkomst vallen onder het 
recht van de lidstaat waar de 
dochteronderneming is gevestigd, tenzij 
anders gespecificeerd door de 
afwikkelingsraad;

(e) de zekerheid ter dekking van de 
garantie voldoet aan de vereisten van 
artikel 197 van Verordening (EU) nr. 
575/2013 en volstaat, na de nodige 
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voorzichtige "haircuts", om het 
gegarandeerde bedrag volledig te dekken;

(f) de zekerheid ter dekking van de 
garantie is onbezwaard en wordt met 
name niet gebruikt als zekerheid om een 
andere garantie te dekken;

(g) de zekerheid heeft een effectieve 
looptijd die aan dezelfde 
looptijdvoorwaarde als de in artikel 72 
quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde looptijdvoorwaarde 
voldoet; en

(h) er zijn geen wettelijke, 
regelgevende of operationele 
belemmeringen voor de overdracht van de 
zekerheid van de afwikkelingsentiteit aan 
de desbetreffende dochteronderneming, 
ook niet wanneer ten aanzien van de 
afwikkelingsentiteit 
afwikkelingsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

De vervanging van MREL op het niveau van de dochteronderneming door afgedekte 
garanties roept belangrijke wettelijke en operationele bezwaren op. Deze garanties bieden 
geen enkele zekerheid dat verliesabsorptiecapaciteit bij een crisis feitelijk beschikbaar zal 
zijn op het niveau van de dochteronderneming. We stellen voor deze mogelijkheid te 
schrappen.

Amendement 147
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de afwikkelingsraad kan 
aan het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste worden voldaan met een door de 

Schrappen
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afwikkelingsentiteit aan haar 
dochteronderneming verstrekte garantie 
die aan de volgende voorwaarden voldoet:

(a) de garantie wordt verstrekt voor 
ten minste hetzelfde bedrag als het bedrag 
van het vereiste dat ze vervangt;

(b) de garantie wordt geactiveerd 
wanneer de dochteronderneming niet in 
staat is haar schulden of andere 
verplichtingen te betalen op het moment 
dat deze opeisbaar worden of wanneer ten 
aanzien van de dochteronderneming een 
vaststelling is gedaan overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, indien dat eerder is;

(c) de garantie voor ten minste 50 
procent van haar bedrag wordt gedekt 
door middel van een financiële-
zekerheidsovereenkomst zoals in artikel 2, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2002/47/EG 
gedefinieerd;

(d) de garantie en financiële-
zekerheidsovereenkomst vallen onder het 
recht van de lidstaat waar de 
dochteronderneming is gevestigd, tenzij 
anders gespecificeerd door de 
afwikkelingsraad;

(e) de zekerheid ter dekking van de 
garantie voldoet aan de vereisten van 
artikel 197 van Verordening (EU) nr. 
575/2013 en volstaat, na de nodige 
voorzichtige "haircuts", om het 
gegarandeerde bedrag volledig te dekken;

(f) de zekerheid ter dekking van de 
garantie is onbezwaard en wordt met 
name niet gebruikt als zekerheid om een 
andere garantie te dekken;

(g) de zekerheid heeft een effectieve 
looptijd die aan dezelfde 
looptijdvoorwaarde als de in artikel 72 
quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde looptijdvoorwaarde 
voldoet; en

(h) er zijn geen wettelijke, 
regelgevende of operationele 
belemmeringen voor de overdracht van de 
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zekerheid van de afwikkelingsentiteit aan 
de desbetreffende dochteronderneming, 
ook niet wanneer ten aanzien van de 
afwikkelingsentiteit 
afwikkelingsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Afgedekte garanties bieden geen enkele zekerheid dat verliesabsorptiecapaciteit op het 
moment van afwikkeling beschikbaar zal zijn. De vervanging van interne MREL verzwakt de 
positie van dochterondernemingen aanzienlijk en kan de uitvoering van de SPE-strategie in 
gevaar brengen.

Amendement 148
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 nonies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de afwikkelingsraad kan 
aan het in artikel 12 bis, lid 1, bedoelde 
vereiste worden voldaan met een door de 
afwikkelingsentiteit aan haar 
dochteronderneming verstrekte garantie 
die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Schrappen

(a) de garantie wordt verstrekt voor 
ten minste hetzelfde bedrag als het bedrag 
van het vereiste dat ze vervangt;

(b) de garantie wordt geactiveerd 
wanneer de dochteronderneming niet in 
staat is haar schulden of andere 
verplichtingen te betalen op het moment 
dat deze opeisbaar worden of wanneer ten 
aanzien van de dochteronderneming een 
vaststelling is gedaan overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, indien dat eerder is;

(c) de garantie voor ten minste 50 
procent van haar bedrag wordt gedekt 
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door middel van een financiële-
zekerheidsovereenkomst zoals in artikel 2, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2002/47/EG 
gedefinieerd;

(d) de garantie en financiële-
zekerheidsovereenkomst vallen onder het 
recht van de lidstaat waar de 
dochteronderneming is gevestigd, tenzij 
anders gespecificeerd door de 
afwikkelingsraad;

(e) de zekerheid ter dekking van de 
garantie voldoet aan de vereisten van 
artikel 197 van Verordening (EU) nr. 
575/2013 en volstaat, na de nodige 
voorzichtige "haircuts", om het 
gegarandeerde bedrag volledig te dekken;

(f) de zekerheid ter dekking van de 
garantie is onbezwaard en wordt met 
name niet gebruikt als zekerheid om een 
andere garantie te dekken;

(g) de zekerheid heeft een effectieve 
looptijd die aan dezelfde 
looptijdvoorwaarde als de in artikel 72 
quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
575/2013 bedoelde looptijdvoorwaarde 
voldoet; en

(h) er zijn geen wettelijke, 
regelgevende of operationele 
belemmeringen voor de overdracht van de 
zekerheid van de afwikkelingsentiteit aan 
de desbetreffende dochteronderneming, 
ook niet wanneer ten aanzien van de 
afwikkelingsentiteit 
afwikkelingsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om de MREL-vereiste op het niveau van de dochteronderneming door 
afgedekte garanties die worden verleend door de afwikkelingsentitieit te vervangen, verzwakt 
de positie van de dochterondernemingen aanzienlijk en kan de uitvoering van de SPE-
strategie in gevaar brengen. Dergelijke garanties roepen belangrijke wettelijke en 
operationele bezwaren op waardoor het zeer twijfelachtig is of de verliesabsorptiebuffers op 
het moment van een crisis werkelijk voldoende groot zouden zijn op het niveau van de 
dochteronderneming. Daarom stellen we voor deze mogelijkheid te schrappen.
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Amendement 149
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan volledig afzien
van de toepassing van artikel 12 nonies 
voor een dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

De afwikkelingsraad ziet volledig af van de 
toepassing van artikel 12 nonies voor een 
belangrijke dochteronderneming van een 
in een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

Or. en

Motivering

Dit ter afstemming met de TLAC-norm van de FSB die verwijst naar belangrijke 
dochterondernemingen.

Amendement 150
Barbara Kappel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan volledig afzien
van de toepassing van artikel 12 nonies 
voor een dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

De afwikkelingsraad ziet volledig af van de 
toepassing van artikel 12 nonies voor een 
belangrijke dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

Or. en

Amendement 151
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan volledig afzien
van de toepassing van artikel 12 nonies 
voor een dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

De afwikkelingsraad ziet volledig af van de 
toepassing van artikel 12 nonies voor een 
belangrijke dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

Or. en

Motivering

Rekening houdend met de vooruitgang die werd geboekt om de bankenunie te beschouwen als 
een gemeenschappelijk rechtsgebied, moet de SRB entiteiten in de bankenunie kunnen 
ontheffen van de MREL-vereiste.

Amendement 152
Thierry Cornillet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad kan volledig afzien
van de toepassing van artikel 12 nonies 
voor een dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

De afwikkelingsraad ziet volledig af van de 
toepassing van artikel 12 nonies voor een 
belangrijke dochteronderneming van een in 
een deelnemende lidstaat gevestigde 
afwikkelingsentiteit indien:

Or. en

Motivering

Interne MREL mogen niet voorkomen binnen de EU en zeker niet binnen de bankenunie.

Amendement 153
Barbara Kappel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in dezelfde 
deelnemende lidstaat is gevestigd;

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in een deelnemende 
lidstaat is gevestigd;

Or. en

Amendement 154
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in dezelfde 
deelnemende lidstaat is gevestigd;

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in een deelnemende 
lidstaat is gevestigd;

Or. en

Motivering

Rekening houdend met de vooruitgang die werd geboekt om de bankenunie te beschouwen als 
een gemeenschappelijk rechtsgebied, moet de SRB entiteiten in de bankenunie kunnen 
ontheffen van de MREL-vereiste.

Amendement 155
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in dezelfde 
deelnemende lidstaat is gevestigd;

(a) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in een deelnemende 
lidstaat is gevestigd;

Or. en

Motivering

Hoewel de bankenunie nog onvolledig is, beschouwt de EU zichzelf als één enkel rechtsgebied
overeenkomstig internationale normen.

Amendement 156
Thierry Cornillet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de afwikkelingsentiteit aan het in 
artikel 12 octies bedoelde vereiste voldoet;

(b) zowel de dochteronderneming als 
de afwikkelingsentiteit in een 
deelnemende lidstaat is gevestigd;

Or. en

Motivering

Interne MREL mogen niet voorkomen binnen de EU en zeker niet binnen de bankenunie.

Amendement 157
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er geen bestaande of te voorziene 
materiële, feitelijke of juridische 
belemmering is voor de onmiddellijke 

Schrappen
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overdracht van eigen vermogen of 
onmiddellijke terugbetaling van passiva 
door de afwikkelingsentiteit aan de 
dochteronderneming waarvoor een 
vaststelling is gedaan overeenkomstig 
artikel 21, lid 3, in het bijzonder wanneer 
ten aanzien van de afwikkelingsentiteit 
afwikkelingsmaatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Hoewel de bankenunie nog onvolledig is, beschouwt de EU zichzelf als één enkel rechtsgebied 
overeenkomstig internationale normen.

Amendement 158
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 decies – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea kan een 
belangrijke dochteronderneming of een 
EU-moederonderneming in geval van 
niet-EU-GSII's, niet profiteren van een 
volledige ontheffing van de toepassing 
van dit artikel wanneer de desbetreffende 
afwikkelingsautoriteit een dergelijke 
vereiste voor de afwikkelingsstrategie of 
omwille van uitzonderlijke 
omstandigheden noodzakelijk acht. In het 
besluit van de afwikkelingsautoriteit 
worden de redenen voor dat besluit 
uiteengezet.

Or. en

Motivering

Er moet worden afgezien van de vereisten wanneer de dochteronderneming en de 
afwikkelingsautoriteit onder een vergunning van dezelfde bevoegde autoriteit vallen. Hiervan 
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moet echter worden afgeweken wanneer de afwikkelingsautoriteit dit voor de 
afwikkelingsstrategie noodzakelijk acht.

Amendement 159
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 undecies – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke schending van het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
in aanmerking komende passiva door een 
entiteit wordt door de afwikkelingsraad en 
andere bevoegde autoriteiten aangepakt 
via ten minste één van de volgende 
middelen:

1. De afwikkelingsraad en de andere 
afwikkelingsautoriteiten controleren 
maandelijks de naleving van het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
in aanmerking komende passiva en 
informeert de bevoegde autoriteit van elke 
schending of andere relevante 
gebeurtenissen die een invloed kunnen 
uitoefenen op de naleving van het 
vereiste.

Elke schending van het minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva door een entiteit wordt 
onderworpen aan de in artikel 141 van 
Richtlijn 2013/36/EU bedoelde 
beperkingen. Naast de eerste alinea zullen 
de desbetreffende autoriteiten binnen een 
bepaalde termijn die 3 maanden niet 
overschrijdt, elke schending van het 
bovenstaande vereiste aanpakken op basis 
van ten minste een van de volgende:

het falen van een entiteit om aan de in de 
artikelen 12 quater tot en met 12 nonies 
bepaalde vereiste te voldoen wordt 
beschouwd als een significante 
belemmering voor afwikkelbaarheid in 
het kader van artikel 10.

Or. en
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Amendement 160
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 undecies – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vroegtijdige-interventiemaatregelen 
in overeenstemming met artikel 13;

(c) vroegtijdige-interventiemaatregelen 
in overeenstemming met de artikelen 13 
tot en met 13 ter;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 undecies – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) elke schending van de in artikel 
12 septies bedoelde wordt door de 
desbetreffende autoriteit aangepakt op 
basis van ten minste een van de in punt a, 
b en d van lid 1 bedoelde bevoegdheden.

Or. en

Motivering

Afwikkelingsautoriteiten moeten schendingen van de richtlijn aanpakken door middel van hun 
bestaande bevoegdheden, met name de bevoegdheden om belemmeringen voor afwikkeling 
weg te nemen, en niet door omzetting van de richtlijn in MREL. Een dergelijke omzetting zou 
de aard van de richtlijn wijzigen en verlies van flexibiliteit impliceren.

Amendement 162
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 undecies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 undecies bis

Overgangsperiode

1. De afwikkelingsraad zal de 
overgangsperiode voor naleving van de 
MREL-vereisten bepalen zoals 
omschreven in de artikelen 12 octies en 
12 nonies, na raadpleging van de 
desbetreffende bevoegde autoriteiten, met 
inbegrip van de ECB.

2. De in lid 1 bedoelde 
overgangsperiode zal uiterlijk op 
1 januari 2022 eindigen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 12 undecies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 undecies bis

Overgangsregelingen en regelingen na 
afwikkeling

1. De afwikkelingsraad zal voor elk 
van de in punten b), c) en d) van artikel 1, 
lid1, bedoelde instellingen en entiteiten 
een geschikte overgangsperiode voor 
naleving van de MREL-vereisten 
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vaststellen, zoals omschreven in de 
artikelen 12 octies en 12 nonies, na 
raadpleging van de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de 
ECB en de nationale 
afwikkelingsautoriteit. De termijn voor 
naleving van de in de artikelen 12 octies 
en 12 nonies bedoelde vereisten zal ten 
vroegste op 1 januari 2024 verstrijken.

2. Bij het bepalen van de 
overgangsperiode zal de afwikkelingsraad 
onder andere rekening houden met de 
volgende relevante omstandigheden:

(i) alle relevante kenmerken van de 
instellingen, en met name de 
aanwezigheid van deposito's en de 
afwezigheid van schuldinstrumenten in 
het financieringsmodel,

(ii) de beperkte toegang tot de 
kapitaalmarkten voor in aanmerking 
komende passiva,

(iii) het beroep op tier 1-kernkapitaal 
om aan de in artikel 12 octies bedoelde 
vereiste te voldoen,

(iv) de algemene voorwaarden van het 
desbetreffende bankstelsel,

(v) elk mogelijk effect van de in de 
artikelen 12 octies en 12 nonies bedoelde 
vereisten op de financiële stabiliteit en elk 
besmettingsrisico ten aanzien van het 
financiële stelsel.

Or. en

Motivering

Het SRMR moet duidelijke voorzieningen omvatten over het tijdschema voor naleving van de 
MREL. Op dezelfde wijze voorzien de TLAC-norm en de CRR een overgangsperiode voor 
naleving van TLAC/MREL-pijler 1. Bij het nemen van dit besluit moet de SRB de nationale 
afwikkelingsautoriteit raadplegen aangezien sommige van de om een geschikte 
overgangsperiode te bepalen in rekening te brengen criteria beter beoordeeld worden door of 
ander de bevoegdheid vallen van de nationale autoriteiten.

Amendement 164
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

5 bis. Artikel 13, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De ECB of de nationale bevoegde 
autoriteiten stellen de afwikkelingsraad in 
kennis van elke maatregel die zij een 
instelling of groep verplichten te nemen of 
die zij zelf nemen uit hoofde van artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1024/2013, 
artikel 27, lid 1, artikel 28 of artikel 29 
van Richtlijn 2014/59/EU of artikel 104 
van Richtlijn 2013/36/EU.

"1. Als een in artikel 7, lid 1, onder a), 
bedoelde entiteit of groep de vereisten van 
Verordening (EU) nr. 575/2013, Richtlijn 
2013/36/EU, titel II van Richtlijn 
2014/65/EU of een van de artikelen 3 tot 
en met 7, artikelen 14 tot en met 17, of 
artikelen 24, 25 en 26 van Verordening 
(EU) nr. 1024/2013 van de Raad 
overtreedt of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zal overtreden als gevolg 
van, onder meer, een snel verslechterende 
financiële situatie met inbegrip van 
verminderde liquiditeit, een toename van 
het hefboomeffect, onrendabele leningen 
of een concentratie van blootstellingen, 
zoals wekelijks beoordeeld op basis van 
een aantal triggers waaronder het 
eigenvermogenvereiste van de instelling 
plus 1,5 procentpunt, of als de jaarlijkse 
opbrengsten vóór interest en belastingen 
groter zijn dan de risicogewogen 
kapitaalkosten, zal de ECB onverminderd 
de in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 
1024/2013 bedoelde maatregelen waar 
van toepassing, ten minste de volgende 
maatregelen toepassen:

De afwikkelingsraad stelt de Commissie in 
kennis van alle informatie die hij 
overeenkomstig de eerste alinea heeft 
ontvangen.

(a) van het leidinggevend orgaan van 
de instelling vereisen één of meer van de 
in het herstelplan vastgelegde regelingen 
of maatregelen uit te voeren, of een 
dergelijk herstelplan bij te werken indien 
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de omstandigheden die de aanleiding 
vormden tot de vroegtijdige interventie 
anders zijn dan de aannamen die in het 
oorspronkelijke herstelplan zijn 
beschreven, en binnen een bepaald 
tijdsbestek één of meer van de in het 
bijgewerkte plan vermelde regelingen of 
maatregelen uitvoert om ervoor te zorgen 
dat de in de hierboven bedoelde 
omstandigheden niet langer van 
toepassing zijn;

(b) van het leidinggevend orgaan van 
de instelling vereisen een vergadering van 
aandeelhouders van de instelling bijeen te 
roepen, of, indien het leidinggevend 
orgaan niet aan die eis voldoet, zelf 
rechtstreeks een 
aandeelhoudersvergadering bijeen te 
roepen, en in beide gevallen de agenda 
vast te stellen en verlangen dat bepaalde 
besluiten ter aanneming door de 
aandeelhouders worden voorgelegd;

(c) van het leidinggevend orgaan van 
de instelling vereisen een plan op te 
stellen voor het voeren van 
onderhandelingen met enkele of alle 
schuldeisers over de herstructurering van 
de schulden, in voorkomend geval 
overeenkomstig het herstelplan;

(d) vereisen wijzigingen in de 
juridische structuren van de instelling aan 
te brengen."

Or. en

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

Amendement 165
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1
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Bestaande tekst Amendement

5 ter. In artikel 13, lid 2, wordt de eerste 
alinea vervangen door:

Vanaf de datum van ontvangst van de in 
lid 1 bedoelde informatie kan de 
afwikkelingsraad, onverminderd de 
bevoegdheden van de ECB en de nationale 
bevoegde autoriteiten uit hoofde van ander 
Unierecht, de afwikkeling van de 
betrokken instelling of groep
voorbereiden.

"De ECB of de nationale bevoegde 
autoriteiten stellen de afwikkelingsraad in 
kennis van elke maatregel die zij een 
instelling of groep verplichten te nemen of 
die zij zelf nemen uit hoofde van 
artikel 13, lid 1, artikel 13 bis of 
artikel 13 ter van deze Verordening, of uit 
hoofde van artikel 27, lid 1, of de 
artikelen 28 of 29 van Richtlijn 
2014/59/EU."

Or. en

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

Amendement 166
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 13 bis

Afzetting van het hogere management en 
het leidinggevend orgaan

De ECB kan de afzetting van het hogere 
management of van het leidinggevend 
orgaan van de instelling vereisen, in zijn 
geheel of van individuen, bij een 
significante verslechtering van de 
financiële situatie van een instelling of bij 
ernstige inbreuken op de wet, regelgeving 
of de statuten van de instelling, of bij 
ernstige administratieve 
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onregelmatigheden. De aanstelling van 
het nieuwe hogere management of 
leidinggevende orgaan geschiedt in 
overeenstemming met het nationale recht 
en het Unierecht en is onderworpen aan 
de goedkeuring of instemming van de 
ECB."

Or. en

Amendement 167
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 13 ter

Tijdelijk bewindvoerder

1. De ECB kan een tijdelijk 
bewindvoerder aanstellen die naargelang 
de omstandigheden het bestuur van de 
instelling tijdelijk vervangt, dan wel 
tijdelijk met het bestuur van de instelling 
samenwerkt; de ECB deelt bij de 
aanstelling van de bestuurder mee welke 
optie zij verkiest. Indien de ECB de 
tijdelijk bewindvoerder aanstelt om met 
het bestuur van de instelling samen te 
werken, deelt zij bij de aanstelling mee 
welke rol, taken en bevoegdheden aan de 
tijdelijk bewindvoerder worden toegekend, 
en aan welke regels aangaande het 
raadplegen van de tijdelijk bewindvoerder 
of het verkrijgen van diens goedkeuring 
het bestuur van de instelling zich dient te 
houden alvorens bepaalde besluiten of 
maatregelen te nemen. De ECB maakt de 
aanstelling van een tijdelijk 
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bewindvoerder openbaar, tenzij de tijdelijk 
bewindvoerder geen bevoegdheid heeft om 
de instelling te vertegenwoordigen. De 
tijdelijk bewindvoerder beschikt over de 
kwalificaties, het vermogen en de kennis 
die vereist is om zijn of haar functies uit te 
oefenen en is vrij van enig 
belangenconflict.

2. Welke bevoegdheden de tijdelijk 
bewindvoerder heeft, wordt bij zijn 
aanstelling door de ECB naargelang de 
omstandigheden bepaald. Deze 
bevoegdheden kunnen sommige of alle 
bevoegdheden omvatten die het bestuur 
van de instelling krachtens de statuten 
van de instelling en het nationale recht 
heeft, met inbegrip van de bevoegdheid
om sommige of alle bestuurlijke taken van 
het bestuur van de instelling uit te 
oefenen. De bevoegdheden van de tijdelijk 
bewindvoerder met betrekking tot de 
instelling moeten voldoen aan het 
toepasselijke vennootschapsrecht.

3. De rol en de taken van de tijdelijk 
bewindvoerder worden bij diens 
aanstelling omschreven door de ECB, en 
kunnen onder meer het volgende 
omvatten: het beoordelen van de 
financiële positie van de instelling, de 
gedeeltelijke of volledige bedrijfsvoering 
van de instelling met als doel de financiële 
positie ervan te vrijwaren of te herstellen 
en het nemen van maatregelen om het 
solide en zorgvuldig beheer van de 
instelling te herstellen. De ECB bakent bij 
de aanstelling van de tijdelijk 
bewindvoerder de grenzen van diens rol 
en taken af.

4. De ECB is exclusief bevoegd om 
een tijdelijk bewindvoerder aan te stellen 
en te ontslaan. De ECB mag een tijdelijk 
bewindvoerder te allen tijde en om welke 
reden dan ook ontslaan. De ECB kan de 
aanstellingsvoorwaarden voor een tijdelijk 
bewindvoerder te allen tijde wijzigen, met 
inachtneming van dit artikel.

5. De ECB kan voor bepaalde 
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handelingen van de tijdelijk 
bewindvoerder voorafgaande toestemming 
van de ECB vereisen. Deze vereisten 
worden door de ECB bij de aanstelling 
van een tijdelijk bewindvoerder, of bij een 
eventuele wijziging van de voorwaarden 
voor diens aanstelling nader omschreven. 
De tijdelijk bewindvoerder mag enkel de 
algemene aandeelhoudersvergadering van 
de instelling bijeenroepen en de agenda 
van die vergadering vaststellen na 
voorafgaande toestemming van de ECB.

6. De ECB kan van de tijdelijk 
bewindvoerder vereisen dat hij of zij met 
tussenpozen die door de ECB worden 
vastgesteld en bij het einde van zijn of 
haar mandaat, verslagen opstelt over de 
positie van de instelling en van de tijdens 
de duur van zijn of haar aanstelling 
uitgevoerde handelingen.

7. Een tijdelijk bewindvoerder wordt 
maximaal voor één jaar aangesteld."

Or. en

Amendement 168
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

5 sexies. In artikel 14, lid 2, wordt de 
tweede alinea vervangen door:

Bij het nastreven van de in de eerste alinea 
genoemde doelstellingen trachten de 
afwikkelingsraad, de Raad, de Commissie 
en, in voorkomend geval, de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de 
afwikkelingskosten zoveel mogelijk te 
beperken en waardevernietiging te 

"Bij het nastreven van de in de eerste 
alinea genoemde doelstellingen trachten de 
afwikkelingsraad, de Raad, de Commissie 
en, in voorkomend geval, de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de
afwikkelingskosten zoveel mogelijk te 
beperken en waardevernietiging te 
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vermijden, tenzij die noodzakelijk is om de 
afwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken.

vermijden, tenzij die noodzakelijk is om de 
afwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, waarbij er naar behoren 
rekening mee wordt gehouden dat het 
waarschijnlijk is dat publieke middelen 
worden gebruikt wanneer de afwikkeling 
niet wordt geactiveerd, onder meer 
wanneer staatssteun wordt voorzien bij 
een liquidatie als gevolg van het ernstige 
effect van aanverwante maatregelen op de 
regionale economie."

Or. en

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

Amendement 169
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 14 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

5 septies. Artikel 14, lid 3, wordt 
vervangen door:

3. Behoudens andersluidende 
bepalingen in deze verordening zijn alle 
afwikkelingsdoelstellingen van gelijk 
belang en worden zij, als passend, 
gewogen op basis van de aard en de 
omstandigheden van elk geval.

"3. Behoudens andersluidende 
bepalingen in deze verordening zijn alle 
afwikkelingsdoelstellingen van gelijk 
belang en worden zij, als passend, 
gewogen op basis van de aard en de 
omstandigheden van elk geval. Hierbij 
wordt met name rekening gehouden met 
de vermoedelijke behoefte aan openbare 
steun bij insolventie."

Or. en

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

Amendement 170
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 15 – lid 1 – letter g

Bestaande tekst Amendement

5 octies. In artikel 15, lid 1, wordt 
punt g vervangen door:

g) geen enkele crediteur lijdt grotere 
verliezen dan hij zou hebben geleden 
indien een in artikel 2 bedoelde entiteit 
volgens een normale insolventieprocedure 
en met inachtneming van de in artikel 29 
bedoelde waarborgen zou zijn 
geliquideerd;

"g) geen enkele crediteur lijdt grotere 
verliezen dan hij zou hebben geleden 
indien een in artikel 2 bedoelde entiteit 
volgens een normale insolventieprocedure 
en met inachtneming van de in artikel 29 
bedoelde waarborgen zou zijn 
geliquideerd, naar behoren rekening 
houdend met de aannemelijke nadelige 
gevolgen van systeeminstabiliteit en 
onrust op de markt;".

Or. en

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

Amendement 171
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "Relevante kapitaalinstrumenten" 
in artikel 18, lid 1, onder b), wordt 
vervangen door "relevante 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva".

Schrappen

Or. en
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Amendement 172
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

7 bis. In artikel 18, lid 1, wordt punt b) 
vervangen door:

b) het valt, rekening houdend met het 
tijdsbestek en andere ter zake doende 
omstandigheden, redelijkerwijze niet te 
verwachten dat met betrekking tot de 
entiteit te nemen alternatieve maatregelen 
van de particuliere sector, waaronder ook 
maatregelen van een IPS, of zodanige 
maatregelen van een toezichthouder, met 
inbegrip van vroegtijdige-
interventiemaatregelen of de afschrijving 
of omzetting van relevante 
kapitaalinstrumenten overeenkomstig 
artikel 21, binnen een redelijk tijdsbestek 
het falenvan de entiteit zouden voorkomen;

"b) het valt, rekening houdend met het 
tijdsbestek en andere ter zake doende 
omstandigheden, redelijkerwijze niet te 
verwachten dat met betrekking tot de 
entiteit te nemen alternatieve maatregelen 
van de particuliere sector, waaronder ook 
maatregelen van een IPS, of zodanige 
maatregelen van een toezichthouder, met 
inbegrip van vroegtijdige-
interventiemaatregelen of de afschrijving 
of omzetting van relevante 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva overeenkomstig 
artikel 21, binnen een redelijk tijdsbestek 
van maximaal 3 maanden het falen van de 
entiteit zouden voorkomen;".

Or. en

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

Amendement 173
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – lid 4 – letter c

Bestaande tekst Amendement
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7 ter. In artikel 18, lid 1, wordt punt c) 
vervangen door:

c) de entiteit is niet in staat of er bestaan 
objectieve elementen ter ondersteuning van 
de vaststelling dat de entiteit in de nabije 
toekomst niet in staat zal zijn haar schulden 
of andere passiva te betalen wanneer deze 
opeisbaar worden;

"c) de instelling is niet in staat of er 
bestaan objectieve elementen ter 
ondersteuning van de vaststelling dat de 
instelling in de volgende 30 dagen niet in 
staat zal zijn haar schulden of andere 
passiva te betalen wanneer deze opeisbaar 
worden;".

Or. en

Amendement 174
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 18 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

7 quater. In artikel 18 wordt lid 4 
vervangen door:

4. Voor de toepassing van lid 1, 
punt a), wordt een entiteit beschouwd als 
een falende of waarschijnlijk falende 
entiteit onder één of meer van de volgende 
omstandigheden:

"4. Voor de toepassing van lid 1, punt 
a), wordt een entiteit beschouwd als een 
falende of waarschijnlijk falende entiteit 
onder één of meer van de volgende 
omstandigheden:

a) de entiteit maakt op de voor het 
behouden van de vergunning in acht te 
nemen vereisten op een zodanige wijze 
inbreuk, of er zijn objectieve elementen 
aanwezig ter ondersteuning van de 
vaststelling dat de instelling in de nabije 
toekomst op zodanige wijze daarop inbreuk 
zal maken, dat intrekking van de 
vergunning door de ECB gerechtvaardigd 
zou zijn onder meer, doch niet uitsluitend, 
vanwege het feit de instelling verliezen 
heeft geleden of waarschijnlijk zal lijden 
die haar eigen vermogen geheel of 
aanmerkelijk uitputten;

a) de entiteit maakt op de voor het 
behouden van de vergunning in acht te 
nemen vereisten op een zodanige wijze 
inbreuk, of er zijn objectieve elementen 
aanwezig ter ondersteuning van de 
vaststelling dat de instelling in de volgende 
30 dagen op zodanige wijze daarop 
inbreuk zal maken, dat intrekking van de 
vergunning door de ECB gerechtvaardigd 
zou zijn onder meer, doch niet uitsluitend, 
vanwege het feit de instelling verliezen 
heeft geleden of waarschijnlijk zal lijden 
die haar eigen vermogen geheel of 
aanmerkelijk uitputten;
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a bis) indien het redelijkerwijze niet te 
verwachten valt dat de instelling zal 
voldoen aan het overeenkomstig de 
artikelen 45 quater tot en met 45 octies 
vereiste bedrag aan in aanmerking 
komende passiva en eigen vermogen van 
de instelling na niet-naleving van het in 
artikel 17, lid 5, onder h1, van Richtlijn 
2014/59/EU vermelde herstelplan;

b) de activa van de entiteit zijn 
geringer dan haar passiva, of er bestaan 
objectieve elementen ter ondersteuning van 
de vaststelling dat de activa van de entiteit 
in de nabije toekomst geringer zullen zijn 
dan haar passiva;

b) de activa van de entiteit zijn 
geringer dan haar passiva, of er bestaan 
objectieve elementen ter ondersteuning van 
de vaststelling dat de activa van de entiteit 
in de volgende 30 dagen geringer zullen 
zijn dan haar passiva;

c) de entiteit is niet in staat of er 
bestaan objectieve elementen ter 
ondersteuning van de vaststelling dat de 
entiteit in de nabije toekomst niet in staat 
zal zijn haar schulden of andere passiva te 
betalen wanneer deze opeisbaar worden;

c) de entiteit is niet in staat of er 
bestaan objectieve elementen ter 
ondersteuning van de vaststelling dat de 
entiteit in de volgende 30 dagen niet in 
staat zal zijn haar schulden of andere 
passiva te betalen wanneer deze opeisbaar 
worden;

d) er is buitengewone openbare 
financiële steun nodig, met uitzondering 
van het geval waarin die buitengewone 
openbare financiële steun, teneinde een 
ernstige verstoring in de economie van een 
lidstaat te verhelpen en de financiële 
stabiliteit te vrijwaren, één van de volgende 
vormen aanneemt:

d) er is buitengewone openbare 
financiële steun nodig, met uitzondering 
van het geval waarin die buitengewone 
openbare financiële steun, teneinde een 
ernstige verstoring in de economie van een 
lidstaat te verhelpen en de financiële 
stabiliteit te vrijwaren, één van de volgende 
vormen aanneemt:

i) een staatsgarantie ter dekking van 
liquiditeitsfaciliteiten die door centrale 
banken tegen de voor centrale banken 
geldende voorwaarden worden verschaft;

i) een staatsgarantie ter dekking van 
liquiditeitsfaciliteiten die door centrale 
banken tegen de voor centrale banken 
geldende voorwaarden worden verschaft;

ii) een staatsgarantie met betrekking 
tot nieuwe verplichtingen; of

ii) een staatsgarantie met betrekking 
tot nieuwe verplichtingen; of

iii) een injectie met eigen vermogen of 
aankoop van kapitaalinstrumenten tegen 
prijzen en onder voorwaarden die de 
entiteit geen voordeel verschaffen, indien 
noch de in het onderhavige lid, punten a), 
b) of c), bedoelde omstandigheden, noch 
die bedoeld in artikel 21, lid 1, zich 
voordoen op het moment dat de openbare 
steun wordt verleend.

iii) een injectie met eigen vermogen of 
aankoop van kapitaalinstrumenten van 
instellingen die publiek eigendom zijn 
tegen prijzen en onder voorwaarden die de 
entiteit geen voordeel verschaffen, indien 
noch de in het onderhavige lid, punten a), 
b) of c), bedoelde omstandigheden, noch 
die bedoeld in artikel 21, lid 1, zich 
voordoen op het moment dat de openbare
steun wordt verleend.
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In elk van de in de eerste alinea, punt d), 
onder i), ii) en iii) genoemde gevallen 
blijven de daarin bedoelde 
garantiemaatregelen of gelijkwaardige 
maatregelen beperkt tot entiteiten die 
solvabel zijn, en worden zij afhankelijk 
gesteld van de definitieve goedkeuring op 
grond van de staatssteunregelsvan de Unie.
Het betreft voorzorgsmaatregelen van 
tijdelijke aard die evenredig moeten zijn 
aan het doel om de gevolgen van de 
ernstige verstoring te verhelpen en niet 
mogen worden ingezet ter compensatie van 
verliezen die de entiteit heeft gemaakt of 
waarschijnlijk in de nabije toekomst zal 
maken.

In elk van de in de eerste alinea, punt d), 
onder i), ii) en iii) genoemde gevallen 
blijven de daarin bedoelde 
garantiemaatregelen of gelijkwaardige 
maatregelen beperkt tot entiteiten die 
solvabel zijn, en worden zij afhankelijk 
gesteld van de definitieve goedkeuring op 
grond van de staatssteunregels van de 
Unie. Het betreft voorzorgsmaatregelen 
van tijdelijke aard die evenredig moeten 
zijn aan het doel om de gevolgen van de 
ernstige verstoring te verhelpen en niet 
mogen worden ingezet ter compensatie van 
verliezen die de entiteit heeft gemaakt of 
waarschijnlijk in de volgende 30 dagen zal 
maken.

Steunmaatregelen overeenkomstig de 
eerste alinea, punt d), onder iii) blijven 
beperkt tot injecties die noodzakelijk zijn 
om kapitaaltekorten aan te zuiveren die bij 
de door de ECB, de EBA of nationale 
autoriteiten verrichte nationale of Unie- of 
GTM-brede stresstests, doorlichtingen van 
de kwaliteit van activa of gelijkwaardige 
exercities zijn vastgesteld en in 
voorkomend geval door de bevoegde 
autoriteit zijn bevestigd.

Steunmaatregelen overeenkomstig de 
eerste alinea, punt d), onder iii) blijven 
beperkt tot injecties die noodzakelijk zijn 
om kapitaaltekorten aan te zuiveren die bij 
de door de ECB, de EBA of nationale 
autoriteiten verrichte nationale of Unie- of 
GTM-brede stresstests, doorlichtingen van 
de kwaliteit van activa of gelijkwaardige 
exercities zijn vastgesteld en in 
voorkomend geval door de bevoegde 
autoriteit zijn bevestigd."

Indien de Commissie overeenkomstig 
artikel 32, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU 
een wetgevingsvoorstel indient, dient zij, 
als dit passend is, op dezelfde wijze een 
wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze 
verordening in.

Or. en

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

Amendement 175
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 – letter f
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 21 – lid 7 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegdheid om in aanmerking 
komende passiva onafhankelijk van 
afwikkelingsmaatregelen af te waarderen 
of om te zetten kan alleen worden 
uitgeoefend met betrekking tot in 
aanmerking komende passiva die aan de in 
artikel 12, lid 3, onder a), gestelde 
voorwaarden voldoen, met uitzondering 
van de voorwaarde die betrekking heeft op 
de resterende looptijd van passiva.

De bevoegdheid om in aanmerking 
komende passiva onafhankelijk van 
afwikkelingsmaatregelen af te waarderen 
of om te zetten kan alleen worden 
uitgeoefend met betrekking tot in 
aanmerking komende passiva die aan de in 
artikel 12, lid 3, onder a), gestelde 
voorwaarden voldoen, met uitzondering 
van de voorwaarde die betrekking heeft op 
de resterende looptijd van passiva en is, 
wanneer deze wordt uitgeoefend, in 
overeenstemming met punt g) van 
artikel 15, lid 1. Indien de desbetreffende 
kapitaalinstrumenten en in aanmerking 
komende passiva door de 
afwikkelingsentiteit indirect werden 
aangekocht via andere entiteiten in 
dezelfde afwikkelingsgroep, wordt de 
bevoegdheid om af te waarderen of om te 
zetten samen uitgeoefend met de 
uitoefening van dezelfde bevoegdheid op 
het niveau van de moederonderneming 
van de betrokken entiteit of 
daaropvolgende moederondernemingen 
die geen afwikkelingsentiteiten zijn, zodat 
de verliezen doeltreffend worden 
overgedragen en de betrokken entiteit 
wordt geherkapitaliseerd door de 
afwikkelingsentiteit. Het afgewaardeerde 
of omgezette bedrag op het niveau van de 
niet-afwikkelingsentiteit wordt 
meegerekend voor de in artikel 27, lid 7, 
onder a), vastgelegde drempels die van 
toepassing zijn op de betrokken entiteit.

Or. en

Motivering

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.
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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.

Amendement 176
Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Aan artikel 27, lid 3, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"(g bis) verplichtingen aan 
instellingen of relevante entiteiten die 
onderdeel zijn van dezelfde 
afwikkelingsgroep zonder zelf 
afwikkelingsentiteit te zijn, ongeacht de 
looptijd ervan, behalve wanneer deze 
verplichtingen volgens het desbetreffende 
nationale recht dat de rangorde van 
vorderingen vaststelt die van toepassing is 
op de dag dat deze verordening in werking 
treedt onder gewone ongedekte 
verplichtingen worden gerangschikt. 
Indien de vorige alinea van toepassing is, 
beoordeelt de afwikkelingsraad of het 
bedrag van de instrumenten die voldoen 
aan artikel 12 nonies, lid 3, voldoende is 
om de uitvoering van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie te 
ondersteunen.".

Or. en

Motivering

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

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Aan artikel 27, lid 3, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"(g bis) verplichtingen aan 
instellingen of relevante entiteiten die 
onderdeel zijn van dezelfde 
afwikkelingsgroep zonder zelf 
afwikkelingsentiteit te zijn, ongeacht de 
looptijd ervan, behalve wanneer deze 
verplichtingen volgens het desbetreffende 
nationale recht dat de rangorde van 
vorderingen vaststelt die van toepassing is 
op de dag dat deze verordening in werking 
treedt onder gewone ongedekte 
verplichtingen worden gerangschikt. 
Indien de vorige alinea van toepassing is, 
beoordeelt de afwikkelingsraad of het 
bedrag van de instrumenten die voldoen 
aan artikel 45 octies, lid 3, voldoende is 
om de uitvoering van de 
voorkeursafwikkelingsstrategie te 
ondersteunen.".

Or. en

Motivering

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 
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expected to be channeled 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.

Amendement 178
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Aan artikel 27, lid 3, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"(g bis) verplichtingen aan 
instellingen of entiteiten als bedoeld in 
artikel 2, onder b) en c), die onderdeel zijn 
van dezelfde afwikkelingsgroep zonder 
zelf afwikkelingsentiteit te zijn, ongeacht 
de looptijd ervan.".

Or. en

Motivering

Om de werking van de SPE-strategie in stand te houden, moeten blootstellingen van 
dochterondernemingen aan entiteiten van dezelfde afwikkelingsgroep van bail-in worden 
uitgesloten.

Een bail-in van blootstellingen binnen de groep zoals dat momenteel mogelijk is, impliceert 
verliezen van de afwikkelingsentiteit naar de dochterondernemingen worden doorgestuurd. 
Dat is in strijd met de doelstelling van de SPE-strategie en zou de werkelijke capaciteit van 
een dochterinstelling om haar eigen verliezen over te dragen aan de moedermaatschappij, 
beperken.

Amendement 179
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. In artikel 27 wordt een lid 3 bis 
ingevoegd:

"3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d) 
vermelde instellingen of entiteiten zich 
onthouden van elke suggestie, mededeling 
of voorstelling als zouden andere passiva 
dan de in lid 2, onder a) tot en met g), van 
dit artikel genoemde passiva niet aan 
afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden 
onderworpen zijn. Elke schending van dit 
verbod leidt tot sancties overeenkomstig 
hoofdstuk 6."

Or. en

Amendement 180
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater. In artikel 27 wordt een 
lid 3 ter ingevoegd:

"3 ter. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat voor de toepassing van artikel 25 van 
Richtlijn 2014/65/EU de 
schuldinstrumenten als bedoeld in lid 2 
van artikel 108, als complexe 
schuldinstrumenten worden beschouwd 
en de bepalingen inzake 
belangenconflicten van die richtlijn strikt 
worden gehandhaafd met betrekking tot 
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de verkoop van dergelijke instrumenten 
aan bestaande cliënten van de uitgevende 
instelling. De afwikkelingsraad draagt er 
zorg voor dat beleggingsondernemingen 
niet voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van Richtlijn 2014/65/EU, indien 
zij een vergoeding of provisie betalen of 
betaald worden, enig niet-geldelijk 
voordeel verschaft worden of wanneer zij 
geen specifieke interne 
verkooprichtsnoeren bekendmaken in 
verband met het in de handel brengen van 
niet-preferente schulden van hoge rang 
gericht op beleggers die niet als 
professioneel kunnen worden 
aangemerkt."

Or. en

Amendement 181
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 27 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quinquies. In artikel 27 wordt lid 3 ter 
ingevoegd:

"3 ter. De afwikkelingsraad houdt, als 
onderdeel van de beoordeling van de 
afwikkelbaarheid overeenkomstig de 
artikelen 15 en 16, toezicht op de mate 
waarin schuldinstrumenten die eventueel 
in aanmerking komen voor een bail-in, in 
bezit zijn van beleggers die niet worden 
beschouwd als professionele beleggers in 
de zin van Richtlijn 2014/65/EU, en 
brengen ten minste eenmaal per jaar van 
de resultaten daarvan verslag uit aan de 
EBA. De EBA maakt jaarlijks per groep 
of, in voorkomend geval, op 
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instellingspecifieke basis de bedragen 
openbaar van schuldinstrumenten die 
eventueel in aanmerking komen voor een 
bail-in en in bezit zijn van beleggers die 
niet worden beschouwd als professionele 
beleggers. Indien de EBA het op grond 
van deze informatie het nodig acht, geeft 
zij waarschuwingen of verstrekt 
aanbevelingen voor remediërende 
maatregelen."

Or. en

Amendement 182
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 806/2014
Artikel 90 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 sexies. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 90 bis

Openbare transparantie na afwikkeling

Nadat de financiële instelling die het 
voorwerp was van 
afwikkelingsmaatregelen, niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor 
afwikkeling, en na de afronding van een 
insolventieprocedure met betrekking tot 
die instelling of instellingen die is 
voortgekomen uit de 
afwikkelingsmaatregelen, stelt de 
afwikkelingsraad onverwijld een naar 
behoren geaggregeerde balans openbaar 
ter beschikking die op het moment dat het 
besluit werd genomen om de instelling af 
te wikkelen, geëvalueerd is 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde beginselen, waarop duidelijk 
de nettowaarde van de activa van de 
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instelling en de waarde van de 
categorieën van activa en verplichtingen 
vermeld zijn. Bovendien maakt de 
afwikkelingsraad het totaalbedrag van de 
door de verschillende categorieën van 
schuldeisers gedragen verliezen waar 
inbreng van de particuliere sector werd 
toegepast, het bedrag en de bronnen van 
de in het afwikkelingsproces gebruikte 
financiering, en de opbrengst van de 
verkoop van onderdelen of 
vermogensbestanddelen van de instelling 
bekend."

Or. en
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