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Ändringsförslag 508
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 23a (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 48 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. I artikel 48 ska följande punkt 6a 
läggas till:

”6a. För att möjliggöra en effektiv 
tillämpning av 
skuldnedskrivningsverktyget och/eller 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna utan att 
åsidosätta den allmänna princip som 
anges i artikel 34.1 g, ska 
medlemsstaterna också i den nationella 
lagstiftning som reglerar normala 
insolvensförfaranden säkerställa att 
kapitalinstrumenten (nämligen 
kärnprimärkapitalinstrumenten, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument) 
prioriteras lägre vid insolvens än resten 
av efterställda fordringar som inte 
betecknas som kapitalbasinstrument.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32014L0059)

Ändringsförslag 509
Barbara Kappel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skulden är inte utesluten enligt 
artikel 44.2.

(a) Skulden är inte utesluten enligt 
artikel 44.2, det handlar om en  
kvalificerad skuld enligt artikel 45b eller 
en annan skuldkategori som är av 
betydelse för en effektiv 
förlustabsorbering och rekapitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 510
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skulden är inte utesluten enligt 
artikel 44.2.

(a) Skulden är en  kvalificerad skuld
enligt artikel 45b eller en annan 
skuldkategori som är av betydelse för en 
effektiv förlustabsorbering och 
rekapitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 511
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Skulden utgör inte en insättning 
som avses i artikel 108 a.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 512
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna punkt ska inte tillämpas om 
resolutionsmyndigheten i en medlemsstat 
fastställer att de skulder eller instrument 
som avses i första stycket kan komma att 
omfattas av en medlemsstats 
resolutionsmyndighets nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter enligt 
tredjelandets lagstiftning eller av ett 
bindande avtal som ingåtts med det 
berörda tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 513
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att när ett institut eller en enhet som avses 
i artikel 1.1 b, c och d avgör att det är 
rättsligt eller på annat sätt ogörligt att ta 
med det avtalsvillkor som avses i första 
punkten i denna artikel för vissa skulder, 
ska det institut eller den enhet som avses i 
artikel 1.1 b, c och d meddela 
resolutionsmyndigheten sitt beslut, 
inbegripet den kategori skulden tillhör 
och skälen till beslutet.
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Institutet eller enheten ska tillhandahålla 
resolutionsmyndigheten all information 
som resolutionsmyndigheten, efter 
mottagande av ett sådant meddelande, 
kan komma att begära för att bedöma 
effekten av detta meddelande för 
resolutionsbarheten för det institut eller 
den enhet som avses i artikel 1.1 b, c och 
d.

Medlemsstaterna ska i samband med ett 
meddelande enligt första stycket 
säkerställa att skyldigheten att ta med det 
avtalsvillkor som avses i första punkten 
automatiskt upphävs från och med 
resolutionsmyndighetens mottagande av 
meddelandet.

Om resolutionsmyndigheten inte är 
tillfreds med meddelandet ska den kräva 
att det berörda avtalsvillkoret i den första 
punkten i denna artikel tas med, när den 
anser att detta inte är ogörligt eller att det 
behövs en klausul för avtalsenligt 
erkännande för att säkerställa 
resolutionsbarheten för det institut eller 
den enhet som avses i artikel 1.1 b, c och 
d.

Or. en

Ändringsförslag 514
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det krav som avses i punkt 1 får 
inte tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
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konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller 
enligt en bindande överenskommelse som 
ingås med det tredjelandet.

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i 
artikel 1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

(c) Att ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder.

De skulder som i enlighet med leden b och 
c inte inbegriper det avtalsvillkor som 
avses i punkt 1 får inte medräknas i 
minimikravet för kapitalbas och 
kvalificerade skulder.

Or. en

Ändringsförslag 515
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår
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(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller 
enligt en bindande överenskommelse som 
ingås med det tredjelandet.

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i 
artikel 1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

(c) Att ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

Or. en

Ändringsförslag 516
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när

Or. en

Ändringsförslag 517
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
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Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när

Or. en

Ändringsförslag 518
Pedro Silva Pereira, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Det krav som avses i punkt 1 ska inte 
tillämpas när

Or. en

Motivering

Villkoren i punkt 2 bör tillämpas alternativt, annars skulle den nya artikel 55 vara betydligt 
mer restriktiv än tidigare.

Ändringsförslag 519
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krav som avses i punkt 1 får inte 
tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Med undantag för globalt systemviktiga 
institut (G-SII), får det krav som avses i 
punkt 1 inte tillämpas när en medlemsstats 
resolutionsmyndighet fastställer att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 520
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet.

(a) resolutionsmyndigheten i en 
medlemsstat fastställer att de skulder eller 
instrument som avses i punkt 1 kan 
omfattas av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet, eller

Or. en

Motivering

Avtalsenligt erkännande bör tas med i texten, såvida det inte är ogörligt eller om 
resolutionsmyndigheten har bedömt att skuldnedskrivning skulle vara möjligt enligt 
lagstiftningen i ett tredjeland, inklusive ett bindande avtal.

Ändringsförslag 521
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
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Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet.

(a) skulderna eller instrumenten kan 
omfattas av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet, eller båda.

Or. en

Ändringsförslag 522
Tom Vandenkendelaere

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet.

(a) Att de relevanta skulder eller 
instrument som avses i punkt 1 kan 
omfattas av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 523
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att de skulder eller instrument som 
avses i punkt 1 kan omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet.

(a) skulderna eller instrumenten kan 
omfattas av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter hos en 
resolutionsmyndighet i en medlemsstat 
enligt tredjelandets lagstiftning eller enligt 
en bindande överenskommelse som ingås 
med det tredjelandet, eller

Or. en

Ändringsförslag 524
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

(b) ett institut eller en enhet som avses 
i artikel 1.1 b, c eller d fastställer både att 
det är rättsligt eller på annat sätt ogörligt 
för det institutet eller den enheten att ta 
med ett sådant avtalsvillkor för vissa 
skulder, och att underlåtenheten att 
inkludera det relevanta avtalsenliga 
erkännandet inte förhindrar institutets 
resolutionsbarhet.

Or. en

Motivering

Det är företaget som ytterst bör besluta om huruvida det är ogörligt att ta med ett avtalsenligt 
erkännande i texten.

Ändringsförslag 525
Tom Vandenkendelaere
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d, eller om detta skulle vara 
oproportionerligt, att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

Or. en

Ändringsförslag 526
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att det ur rättslig, avtalsmässig 
eller ekonomisk synvinkel är ogörligt för 
ett institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder.

(b) det ur rättslig, avtalsmässig eller 
ekonomisk synvinkel är ogörligt för ett 
institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d att ta med ett sådant 
avtalsvillkor för vissa skulder, och

Or. en

Ändringsförslag 527
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att ett undantag från kravet enligt utgår



PE616.907v01-00 14/48 AM\1144789SV.docx

SV

punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

Or. en

Motivering

Ett undantag skulle ge fel signal till företag och dessutom utsätta en tillsynsmyndighet för 
ersättningskrav (om andra borgenärer får förluster till följd av svårigheter med 
skuldnedskrivning).

Ändringsförslag 528
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Costas 
Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

utgår

Or. en

Motivering

Villkor c) stryks eftersom det endast kan bedömas av resolutionsmyndigheten, och inte av 
institutionen själv.

Ändringsförslag 529
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

(c) ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 för vissa skulder inte motverkar 
möjligheterna att försätta de institut och 
enheter som avses i artikel 1.1 b, c och d i 
resolution.

Or. en

Ändringsförslag 530
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder.

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder. Summan av de 
skulder som omfattas av undantag får inte 
överstiga 3 % av de totala skulderna.

Or. en

Ändringsförslag 531
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder.

De skulder som avses i led b ska ges högre 
prioritet än de skulder med den prioritet 
som ges i artikel 108.2 a, b och c och 
artikel 108.3 och måste vara säkerställda 
om det handlar om skuldinstrument.

Or. en

Motivering

Till skillnad från skulder med säkerhet definieras inte skulder utan säkerhet i BRRD. 
Ändringsförslaget syftar därför till att ge rättslig säkerhet. 

Ändringsförslag 532
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder.

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta icke-säkerställda 
obligationer eller liknande 
skuldinstrument som utgörs av skulder utan 
säkerhet, övriga primärkapitalinstrument 
och supplementärkapitalinstrument.

Or. en

Motivering

Om utelämnandet av avtalsvillkoret endast skulle tillämpas på skulder som prioriteras högre 
än prioriterade skulder, skulle undantaget i praktiken endast gälla prioriterade skulder. Det 
blir ogörligt också när det gäller skulder som likställs med eller prioriteras lägre än 
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prioriterade skulder.

Ändringsförslag 533
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som avses i leden b och c får 
inte innefatta skuldinstrument som utgörs 
av skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder som 
medräknas i minimikravet för kapitalbas
och kvalificerade skulder.

De skulder som avses i punkt 1a får inte 
innefatta skuldinstrument som utgörs av 
skulder utan säkerhet, övriga 
primärkapitalinstrument och 
supplementärkapitalinstrument. De ska 
också rangordnas före de skulder med den 
prioritet som avses i artikel 108.2 a, b och
c och artikel 108.3.

Or. en

Ändringsförslag 534
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som i enlighet med leden b och 
c inte inbegriper det avtalsvillkor som 
avses i punkt 1 får inte medräknas i 
minimikravet för kapitalbas och 
kvalificerade skulder.

De skulder som har ingåtts eller utfärdats 
efter den dag då detta ändringsdirektiv 
började tillämpas och som inte underlåter 
att ta med det avtalsvillkor som krävs 
enligt punkt 1 eller för vilka, i enlighet 
med leden b och c det avtalsvillkor som 
avses i punkt 1 inte krävs, får inte 
medräknas i minimikravet för kapitalbas 
och kvalificerade skulder.

Or. en
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Ändringsförslag 535
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som i enlighet med leden b och 
c inte inbegriper det avtalsvillkor som 
avses i punkt 1 får inte medräknas i 
minimikravet för kapitalbas och 
kvalificerade skulder.

De skulder som underlåter att ta med det 
avtalsvillkor som krävs enligt punkt 1 
eller för vilka, i enlighet med leden b och c 
det avtalsvillkor som avses i punkt 1 inte 
krävs, får inte medräknas i minimikravet 
för kapitalbas och kvalificerade skulder.

Or. en

Motivering

De skulder som inte räknas med i MREL-kravet bör inte bara vara de skulder som lagligen 
inte inbegriper avtalsvillkoret enligt artikel 55.2 b och c, utan även de skulder för vilka 
institutet underlät att ta med det avtalsvillkoret trots att de var ålagda att göra detta.

Ändringsförslag 536
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skulder som i enlighet med leden b och 
c inte inbegriper det avtalsvillkor som 
avses i punkt 1 får inte medräknas i 
minimikravet för kapitalbas och 
kvalificerade skulder.

De skulder för vilka det institut eller den 
enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d
inte inbegriper det avtalsvillkor som krävs 
enligt punkt 1 får inte medräknas i 
minimikravet för kapitalbas och 
kvalificerade skulder.

Or. en
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Ändringsförslag 537
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skulder för vilka undantag från det 
avtalsenliga erkännandet av 
skuldnedskrivning har beviljats av 
resolutionsmyndigheten i enlighet med 
denna punkt ska inte överstiga 10 % av 
alla skulder i ett institut eller en enhet 
som avses i artikel 1.1 b, c och d.

Or. en

Ändringsförslag 538
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24 (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resolutionsmyndigheter ska övervaka 
användningen av undantaget från 
avtalsenligt erkännande enligt leden b och 
c i första stycket.

De ska i detta avseende ha rätt att granska 
avtal för vilka ett institut eller en enhet 
har fastställt att leden b och c i första 
stycket ska tillämpas.

Om resolutionsmyndigheterna anser att 
villkoren för undantag enligt leden b och 
c i första stycket inte är uppfyllda, får de 
rikta ett beslut till det berörda institutet 
eller den berörda enheten och kräva att 
det eller den ändrar sin policy i fråga om 
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tillämpningen av undantaget från 
avtalsenligt erkännande av 
skuldnedskrivning.

Or. en

Motivering

Stöder föredragandens synssätt, men med tydligare bestämmelser om de förfaranden som ska 
följas i händelse av missbruk av undantag.

Ändringsförslag 539
Tom Vandenkendelaere

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kravet i punkt 1 ska inte gälla för 
handel med finansiella åtaganden och 
eventualförpliktelser som inte skulle 
utlösas vid resolution eller hindra 
resolution.

Or. en

Ändringsförslag 540
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett institut eller en enhet som 
avses i artikel 1.1 b, c eller d underlåter att
i de avtalsregler som reglerar en viss skuld 
ta med ett sådant avtalsvillkor som avses i 

4. Om ett institut eller en enhet som 
avses i artikel 1.1 b, c eller d inte i de 
avtalsregler som reglerar en viss skuld tar
med ett sådant avtalsvillkor som avses i 
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punkt 1 ska den underlåtelsen inte 
förhindra resolutionsmyndigheten från att 
utöva nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter med avseende 
på den skulden.

punkt 1 ska detta inte förhindra 
resolutionsmyndigheten från att utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter med avseende 
på den skulden.

Or. en

Motivering

Eftersom BRRD nu kommer att ge ett legitimt skäl att inte inkludera avtalsvillkoret är det inte 
lämpligt att använda ordet ”underlåter” (eftersom det skulle innebära ett bristande 
uppfyllande av en lagstadgad bestämmelse).

Ändringsförslag 541
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av de 
förutsättningar enligt vilka det ur rättslig, 
avtalsmässig eller ekonomisk synvinkel 
skulle vara ogörligt för ett institut eller en 
enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d att 
för vissa skulder ta med ett sådant 
avtalsvillkor som avses i punkt 1 och enligt 
vilka ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 inte skulle motverka 
möjligheterna att försätta det institutet 
eller den enheten i resolution.

EBA ska utarbeta riktlinjer som ger 
exempel på de förutsättningar enligt vilka 
det ur rättslig eller annan synvinkel skulle 
vara ogörligt för ett institut eller en enhet 
som avses i artikel 1.1 b, c eller d att för 
vissa skulder ta med ett sådant avtalsvillkor 
som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

EBA-riktlinjer är att föredra eftersom det skulle ge en vägledning för vad som anses vara 
ogörligt utan att ge en uttömmande (begränsande) lista.
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Ändringsförslag 542
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av de 
förutsättningar enligt vilka det ur rättslig, 
avtalsmässig eller ekonomisk synvinkel 
skulle vara ogörligt för ett institut eller en 
enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d att 
för vissa skulder ta med ett sådant 
avtalsvillkor som avses i punkt 1 och enligt 
vilka ett undantag från kravet enligt 
punkt 1 inte skulle motverka 
möjligheterna att försätta det institutet 
eller den enheten i resolution.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av de 
förutsättningar enligt vilka det ur rättslig, 
avtalsmässig, ekonomisk eller annan
synvinkel skulle vara ogörligt för ett 
institut eller en enhet som avses i artikel 
1.1 b, c eller d att för vissa skulder ta med 
ett sådant avtalsvillkor som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 543
Tom Vandenkendelaere

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av de 
förutsättningar enligt vilka det ur rättslig, 
avtalsmässig eller ekonomisk synvinkel 
skulle vara ogörligt för ett institut eller en 
enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d att 
för vissa skulder ta med ett sådant 
avtalsvillkor som avses i punkt 1 och enligt 
vilka ett undantag från kravet enligt punkt 
1 inte skulle motverka möjligheterna att 
försätta det institutet eller den enheten i 
resolution.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av de 
förutsättningar enligt vilka det ur rättslig, 
avtalsmässig eller ekonomisk synvinkel 
skulle vara ogörligt eller oproportionerligt 
för ett institut eller en enhet som avses i 
artikel 1.1 b, c eller d att för vissa skulder 
ta med ett sådant avtalsvillkor som avses i 
punkt 1 och enligt vilka ett undantag från 
kravet enligt punkt 1 inte skulle motverka 
möjligheterna att försätta det institutet eller 
den enheten i resolution.
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Or. en

Ändringsförslag 544
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen.

EBA ska utfärda de riktlinjer som avses i 
första stycket i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010 12 
månader efter detta ändringsdirektivs 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 545
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1093/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 546
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24
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Direktiv 2014/59/EU
Artikel 55 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Resolutionsmyndigheten får vid 
utarbetandet av resolutionsplaner ange de 
skuldkategorier för vilka ett institut eller 
en enhet som avses artikel 1.1 b, c och d 
kan avgöra att det är rättsligt eller på 
annat sätt ogörligt att ta med det 
avtalsvillkor som avses i punkt 1 i denna 
artikel på grundval av de villkor som 
definieras i enlighet med punkt 6 i denna 
artikel.

Resolutionsmyndigheten ska ha rätt att 
från det institut eller den enhet som avses 
i artikel 1.1 b, c och d kräva ytterligare 
uppgifter för att bedöma effekten av ett 
undantag från kravet enligt punkt 1 i 
denna artikel på institutets eller enhetens 
resolutionsbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 547
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24a (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. Artikel 56 ska utgå.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 548
Marco Valli
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24a (ny)
Direktiv 2013/59/EU
Artikel 56 – punkt 4 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

24a. I artikel 56.4 ska led c ersättas 
med följande:

c) När det gäller verktyget för tillfälligt 
offentligt ägande, det behöriga ministeriet 
eller regeringen, efter samråd med den 
behöriga myndigheten och 
resolutionsmyndigheten, avgör att 
tillämpningen av resolutionsverktygen inte 
skulle vara tillräcklig för att skydda 
allmänintresset efter det att institutet 
beviljats offentliga aktiekapitalstöd genom 
verktyget för aktiekapitalstöd.

När det gäller verktyget för tillfälligt 
offentligt ägande, det behöriga ministeriet 
eller regeringen, efter samråd med den 
behöriga myndigheten och 
resolutionsmyndigheten, avgör att 
tillämpningen av resolutionsverktygen inte 
skulle vara tillräcklig för att skydda 
allmänintresset.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 549
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24a (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 56 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. I artikel 56 ska följande punkt 
läggas till som punkt 4a:

”4a. Genom undantag från denna 
artikel, får medlemsstaterna, om det 
föreligger en risk för störningar i den 
reala ekonomin på regional eller lokal 
nivå och skadliga negativa effekter för 
insättare, borgenärer och andra 
intressenter, tillhandahålla extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd i enlighet med 
artiklarna 57 och 58 för att undvika en 
avveckling inom ramen för det nationella 
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insolvensförfarandet. En sådan åtgärd 
ska genomföras under ledning av de 
nationella myndigheterna. ”

Or. en

Ändringsförslag 550
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24b (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24b. Artikel 57 ska utgå.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 551
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 24c (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24c. Artikel 58 ska utgå.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 552
Syed Kamall
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 25
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. I artikel 63.1 ska följande led 
läggas till som led n:

utgår

”n) Befogenhet att skjuta upp 
betalnings- eller leveransskyldigheter som 
har ingåtts av det institut eller den enhet 
som avses i punkt 1 när 
resolutionsmyndigheten efter samråd med 
den behöriga myndigheten fastställer att 
utövandet av denna befogenhet rörande 
uppskjutande är nödvändigt för en 
ändamålsenlig tillämpning av ett eller 
flera resolutionsverktyg eller för en 
värdering i enlighet med artikel 36.”

Or. en

Ändringsförslag 553
Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 25
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. I artikel 63.1 ska följande led 
läggas till som led n:

utgår

”n) Befogenhet att skjuta upp 
betalnings- eller leveransskyldigheter som 
har ingåtts av det institut eller den enhet 
som avses i punkt 1 när 
resolutionsmyndigheten efter samråd med 
den behöriga myndigheten fastställer att 
utövandet av denna befogenhet rörande 
uppskjutande är nödvändigt för en 
ändamålsenlig tillämpning av ett eller 
flera resolutionsverktyg eller för en 
värdering i enlighet med artikel 36.”
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Or. en

Motivering

De befintliga befogenheterna i nuvarande BRRD är tillräckliga.

Ändringsförslag 554
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkterna 1a och 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. I artikel 63.1 ska följande punkter 
införas som punkterna 1a och 1b:

utgår

”1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som 
resolutionsmyndigheten anser vara 
nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem 
arbetsdagar.

1b. Ett uppskjutande enligt punkt 1 n 
får inte tillämpas på

(a) betalnings- och 
leveransskyldigheter som hänför sig till 
system eller operatörer av system som har 
utsetts enligt direktiv 98/26/EG, centrala 
motparter, centrala motparter från 
tredjeland som godkänts av Esma enligt 
artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 
och centralbanker,

(b) berättigade fordringar i enlighet 
med direktiv 97/9/EG,

(c) garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.94.”

Or. en
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Ändringsförslag 555
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem 
arbetsdagar.

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får inte överskrida fem 
arbetsdagar utom i vederbörligen 
motiverade fall där exceptionella 
omständigheter kan kräva en längre 
period.

Or. en

Ändringsförslag 556
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem 
arbetsdagar.

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida två 
kalenderdagar.

Or. en
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Motivering

En förkortning av minimiperioden för uppskjutande under resolutionen behövs för att hantera 
problemen med avseende på dess potentiella effekter. Det kan dessutom på grund av den 
ökade användningen av internetbanktjänster leda till rättslig osäkerhet om perioden räknas i 
arbetsdagar.

Ändringsförslag 557
Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem
arbetsdagar.

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida två arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 558
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Neena Gill, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
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resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem
arbetsdagar.

resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida två arbetsdagar.

Or. en

Motivering

En förkortning av minimiperioden för uppskjutande under resolutionen från fem till två 
arbetsdagar för att hantera problemen med avseende på effekterna av detta nya 
moratorieverktyg.

Ändringsförslag 559
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem
arbetsdagar.

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida sex arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 560
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida fem
arbetsdagar.

1a. Perioden för uppskjutande enligt 
punkt 1 n får inte överskrida den 
minimiperiod som resolutionsmyndigheten 
anser vara nödvändig för en ändamålsenlig 
tillämpning av ett eller flera 
resolutionsverktyg eller för en värdering 
enligt artikel 36 och får under inga 
omständigheter överskrida två arbetsdagar.

Or. en

Motivering

Två arbetsdagar är förenligt med det internationella avtalet (ISDA) och förebygger risker för 
ekonomin (bankrusning osv.)

Ändringsförslag 561
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.94.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 562
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1b – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.94.”

(c) garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.94 och”

Or. en

Ändringsförslag 563
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 26
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 63 – punkt 1b – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) finansiella avtal enligt definitionen 
i artikel 2.1.100 i direktiv 2014/59/EU.

Or. en

Motivering

Om moratoriet upprätthålls bör finansiella avtal undantas för att förhindra följdeffekter på 
ekonomin och den övergripande finansiella stabiliteten. Att undanta finansiella avtal skapar 
den säkerhet som krävs och förhindrar bankrusning och spridningseffekter.

Ändringsförslag 564
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 27
Direktiv 2014/59/EU
Artiklarna 59 och 60 – rubrikerna

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. I rubrikerna till artiklarna 59 och 
60 ska frasen ”och kvalificerade skulder” 
läggas till.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 565
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 28
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. I artikel 59 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

utgår

‘1. Befogenheten att skriva ned eller 
konvertera tillämpliga kapitalinstrument 
och kvalificerade skulder får utövas 
antingen

(a) oberoende av en resolutionsåtgärd, 
eller

(b) i kombination med en 
resolutionsåtgärd, om de villkor för 
resolution som anges i artiklarna 32 och 
33 är uppfyllda.

Befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kvalificerade skulder 
oberoende av en resolutionsåtgärd får 
utövas enbart med avseende på 
kvalificerade skulder som uppfyller 
villkoren i artikel 45g.3 a, utom villkoret 
avseende skulders återstående löptid.”

Or. en

Motivering

Hem- och värdmedlemsstaternas myndigheter bör ge sitt samtycke till en nedskrivning av ett 
internt MREL via befogenheten att skriva ned eller konvertera kapitalinstrument vid den 
tidpunkt då ett institut inte längre är livskraftigt, vilket skulle vara förenligt med FSB:s 
interna vägledande principer för TLAC.

Ändringsförslag 566
Mady Delvaux, Hugues Bayet
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 28
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kvalificerade skulder oberoende 
av en resolutionsåtgärd får utövas enbart 
med avseende på kvalificerade skulder som 
uppfyller villkoren i artikel 45g.3 a, utom 
villkoret avseende skulders återstående 
löptid.

Befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kvalificerade skulder oberoende 
av en resolutionsåtgärd får utövas enbart 
med avseende på kvalificerade skulder som 
uppfyller villkoren i artikel 45g.3 a, utom 
villkoret avseende skulders återstående 
löptid och ska, när den utövas, följa artikel 
34.1 g. Om relevanta kapitalinstrument 
och kvalificerade skulder har köpts av 
resolutionsenheten indirekt genom andra 
enheter i samma resolutionsgrupp, ska 
befogenheten att skriva ned eller 
konvertera utövas tillsammans med 
utövandet av samma befogenhet på 
moderföretagsnivå för den berörda 
enheten eller efterföljande moderföretag 
som inte är resolutionsenheter så att 
förlusterna faktiskt förs vidare till den 
berörda enheten och denna
rekapitaliseras av resolutionsenheten. Det 
belopp som skrivs ned eller konverteras i 
en enhet som inte är en resolutionsenhet 
ska räknas mot de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 37.10 och artikel 44.5 a 
ska tillämpas på den berörda enheten. ".

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget beskriver tillämpningen av artikel 59 när den tillämpas på ett dotterföretag 
som inte självt är i resolution. I sådana fall är det viktigt för att säkerställa lika villkor och 
insättarskydd att ett antal skyddsåtgärder, t.ex. principen om ”inte sämre villkor för borgenär 
än vid normala insolvensförfaranden”, tillämpas. I linje med logiken för en strategi med en 
enda ingångspunkt måste förluster föras vidare till resolutionsenheten och får inte bli kvar i 
ett mellanliggande moderföretag. Ytterligare bestämmelser införs avseende det belopp som 
skrivs ned eller konverteras för att garantera ett likvärdigt insättarskydd i hela unionen.
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Ändringsförslag 567
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 29
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 59 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. I artikel 59.2 och 59.3 ska 
”kapitalinstrument” ersättas med 
”kapitalinstrument och skulder som avses 
i punkt 1” och ”det tillämpliga 
kapitalinstrumentet” ersättas med ”det 
tillämpliga kapitalinstrument och den 
tillämpliga skuld som avses i punkt 1”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 568
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 30
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 59 – punkterna 4 och 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. I artikel 59.4 och 59.10 ska 
”kapitalinstrument” ersättas med 
”kapitalinstrument eller skulder som 
avses i punkt 1” och ”de tillämpliga 
kapitalinstrumenten” ersättas med ”de 
tillämpliga kapitalinstrument eller skulder 
som avses i punkt 1”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 569
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 31
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Direktiv 2014/59/EU
Artikel 60 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. I artikel 60.1 ska följande led 
läggas till som led d:

utgår

”d) Kapitalbeloppet för kvalificerade 
skulder enligt artikel 59.1 skrivs ned eller 
konverteras till 
kärnprimärkapitalinstrument, eller 
bådadera, i den utsträckning som krävs
för att uppfylla de resolutionsmål som 
fastställs i artikel 31 eller upp till de 
tillämpliga kvalificerade skuldernas 
kapacitet, beroende på vilket som är 
lägst.”

Or. en

Ändringsförslag 570
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 31
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 60 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. I artikel 60.1 ska följande led 
läggas till som led d:

utgår

”d) Kapitalbeloppet för kvalificerade 
skulder enligt artikel 59.1 skrivs ned eller 
konverteras till 
kärnprimärkapitalinstrument, eller 
bådadera, i den utsträckning som krävs 
för att uppfylla de resolutionsmål som 
fastställs i artikel 31 eller upp till de 
tillämpliga kvalificerade skuldernas 
kapacitet, beroende på vilket som är 
lägst.”

Or. en
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Ändringsförslag 571
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 32
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. I artikel 60 ska punkt 2 ersättas 
med följande:

utgår

‘2. I de fall där kapitalbeloppet för ett 
tillämpligt kapitalinstrument eller en 
tillämplig kvalificerad skuld skrivs ned

(a) ska sänkningen av det 
kapitalbeloppet vara permanent, med 
förbehåll för eventuella uppvärderingar i 
enlighet med ersättningsmekanismen i 
artikel 46.3,

(b) får inga skulder till innehavaren 
av det tillämpliga kapitalinstrumentet och 
den tillämpliga skuld som avses i artikel 
59.1 kvarstå enligt eller i samband med 
det belopp för instrumentet som har 
skrivits ned, med undantag för upplupna 
skulder och skadeståndsskulder som kan 
uppkomma till följd av ett överklagande 
av lagenligheten av utövandet av 
nedskrivningsbefogenheten,

(c) betalas ingen ersättning till 
innehavaren av det tillämpliga 
kapitalinstrumentet och den tillämpliga 
skuld som avses i artikel 59.1 annat än i 
enlighet med punkt 3.”

Or. en

Ändringsförslag 572
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 33
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 60 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. I artikel 60.3 ska ”tillämpliga 
kapitalinstrument” ersättas med 
”tillämpliga kapitalinstrument och 
skulder som avses i artikel 59.1” och ”de 
tillämpliga kapitalinstrumenten” ersättas 
med ”de tillämpliga kapitalinstrument och 
skulder som avses i punkt 1”. Vidare ska 
”Tillämpliga kapitalinstrument” ersättas 
med ”Tillämpliga kapitalinstrument och 
skulder som avses i artikel 59.1” och 
”tillämpligt kapitalinstrument” ersättas 
med ”tillämpligt kapitalinstrument och 
tillämplig skuld som avses i artikel 59.1”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 573
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 34
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 69 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. I artikel 69.4 ska led b ersättas 
med följande:

utgår

”b) betalnings- och 
leveransskyldigheter som hänför sig till 
system eller operatörer av system som har 
utsetts enligt direktiv 98/26/EG, centrala 
motparter, centrala motparter från 
tredjeland som godkänts av Esma enligt 
artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 
och centralbanker,”

Or. en

Ändringsförslag 574
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 36a (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 73 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

36a. I artikel 73 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

Medlemsstaterna ska, om ett eller flera 
resolutionsverktyg har tillämpats och, 
särskilt för det ändamål som avses i artikel 
75, säkerställa att

Medlemsstaterna ska, om ett eller flera 
resolutionsverktyg har tillämpats och, 
särskilt för det ändamål som avses i artikel 
75, säkerställa att

a) om inte led b är tillämpligt, 
aktieägarna och de borgenärer vars 
fordringar ännu inte överförts åtminstone 
får så mycket gottgörelse för sina 
fordringar som de skulle ha fått om 
institutet under resolution hade avvecklats 
under normala insolvensförfaranden vid 
den tidpunkt då beslutet i artikel 82 
fattades, i fall då resolutionsmyndigheterna 
enbart överför delar av de rättigheter, 
tillgångar och skulder som hör till institutet 
under resolution,

”a) om inte led b är tillämpligt, 
aktieägarna och de borgenärer vars 
fordringar ännu inte överförts åtminstone 
får så mycket gottgörelse för sina 
fordringar som de skulle ha fått om 
institutet under resolution hade avvecklats 
under normala insolvensförfaranden vid 
den tidpunkt då beslutet i artikel 82 
fattades, med vederbörligt beaktande av 
alla rimliga negativa effekter avseende 
systeminstabilitet och marknadsturbulens, 
i fall då resolutionsmyndigheterna enbart 
överför delar av de rättigheter, tillgångar 
och skulder som hör till institutet under 
resolution,

b) de aktieägare och borgenärer vars 
fordringar har skrivits ner eller 
konverterats till aktier inte drabbas av 
större förluster än om institutet under 
resolution hade avvecklats under normala 
insolvensförfaranden omedelbart vid den 
tidpunkt då beslutet som avses i artikel 82 
fattades, i fall då resolutionsmyndigheter 
tillämpar skuldnedskrivningsverktyget.

b) de aktieägare och borgenärer vars 
fordringar har skrivits ner eller 
konverterats till aktier inte drabbas av 
större förluster än om institutet under 
resolution hade avvecklats under normala 
insolvensförfaranden omedelbart vid den 
tidpunkt då beslutet som avses i artikel 82 
fattades, med vederbörligt beaktande av 
alla rimliga negativa effekter avseende 
systeminstabilitet och marknadsturbulens, 
i fall då resolutionsmyndigheter tillämpar 
skuldnedskrivningsverktyget.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)
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Ändringsförslag 575
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 36b (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 74 – punkt 2 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

36c. I artikel 74.2 ska led a ersättas 
med följande:

a) vilken behandling aktieägare och 
borgenärer eller de berörda 
insättningsgarantisystemen skulle ha fått 
om institutet under resolution som 
resolutionsåtgärden eller 
resolutionsåtgärderna berör skulle ha inlett 
ett normalt insolvensförfarande vid den 
tidpunkt då beslutet som avses i artikel 82 
fattades,

vilken behandling aktieägare och 
borgenärer eller de berörda 
insättningsgarantisystemen skulle ha fått 
om institutet under resolution som 
resolutionsåtgärden eller 
resolutionsåtgärderna berör skulle ha inlett 
ett normalt insolvensförfarande vid den 
tidpunkt då beslutet som avses i artikel 82 
fattades, med vederbörligt beaktande av 
alla rimliga negativa effekter avseende 
systeminstabilitet och marknadsturbulens,

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 576
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 36c (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 74 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

36c. I artikel 74 ska punkt 4 ersättas 
med följande:

4. EBA får utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar 
metoden för den värdering som avses i 
denna artikel, särskilt metoden för att 
bedöma den behandling som aktieägare 
och borgenärer skulle ha fått om institutet 

"4. EBA får utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar 
metoden för den värdering som avses i 
denna artikel, särskilt metoden för att 
bedöma den behandling som aktieägare 
och borgenärer skulle ha fått om institutet 
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under resolution hade inlett ett normalt 
insolvensförfarande vid den tidpunkt då 
beslutet i artikel 82 fattades.

under resolution hade inlett ett normalt 
insolvensförfarande vid den tidpunkt då 
beslutet i artikel 82 fattades, med 
vederbörligt beaktande av alla rimliga 
negativa effekter avseende 
systeminstabilitet och marknadsturbulens.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 577
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 36d (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 75 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

36d. I artikel 75 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

Om det vid den värdering som genomförts 
enligt artikel 74 fastställs att de aktieägare 
eller borgenärer som avses i artikel 73, 
eller insättningsgarantisystemet i enlighet 
med artikel 109.1, har drabbats av större 
förluster än vid en avveckling under 
normala insolvensförfaranden, ska 
medlemsstaterna se till att dessa har rätt att 
få mellanskillnaden betald från 
finansieringsarrangemangen för resolution.

Om det vid den värdering som genomförts 
enligt artikel 74 fastställs att de aktieägare 
eller borgenärer som avses i artikel 73, 
eller insättningsgarantisystemet i enlighet 
med artikel 109.1, har drabbats av större 
förluster än vid en avveckling under 
normala insolvensförfaranden, med 
vederbörligt beaktande av alla rimliga 
negativa effekter avseende 
systeminstabilitet och marknadsturbulens, 
ska medlemsstaterna se till att dessa har 
rätt att få mellanskillnaden betald från 
finansieringsarrangemangen för resolution.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 578
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 43a (ny)
Direktiv 2014/59/EU
Artikel 129

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

43a. Artikel 129 ska ersättas med 
följande:

Artikel 129 ”Artikel 129

Granskning Granskning

Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen
se över genomförandet av detta direktiv 
och lämna en rapport om detta till 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska särskilt göra en 
bedömning av följande:

Kommissionen ska senast den 1 juni 2018, 
och därefter vart tredje år, se över 
genomförandet av detta direktiv och lämna 
en rapport härom till Europaparlamentet 
och rådet. Kommissionen ska särskilt göra 
en bedömning av följande:

a) Behovet, på grundval av den 
rapport från EBA som avses i artikel 4.7, 
av anpassningar vad gäller att minska 
skillnaderna på nationell nivå.

a) Behovet, på grundval av den 
rapport från EBA som avses i artikel 4.7, 
av anpassningar vad gäller att minska 
skillnaderna på nationell nivå.

b) Behovet, på grundval av den 
rapport från EBA som avses i artikel 45.19 
av anpassningar vad gäller att minska 
skillnaderna på nationell nivå.

b) Behovet, på grundval av den 
rapport från EBA som avses i artikel 45.19 
av anpassningar vad gäller att minska 
skillnaderna på nationell nivå.

(c) Funktionen och effektiviteten när 
det gäller den roll som getts till EBA 
genom detta direktiv, inbegripet att svara 
för medling. Där så är lämpligt ska den 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag. Utan hinder av vad 
som sägs i den översyn som föreskrivs i 
första stycket ska kommissionen, senast 
den 3 juli 2017 för att ta hänsyn till den 
framtida utvecklingen inom rätt avseende 
finansiella tjänster, uttryckligen se över 
tillämpningen av artiklarna 13, 18 och 45 
vad gäller EBA:s befogenhet att svara för 
bindande medling. Den rapporten och 
eventuella åtföljande förslag ska 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

(c) Funktionen och effektiviteten när 
det gäller den roll som getts till EBA 
genom detta direktiv, inbegripet att svara 
för medling. Där så är lämpligt ska den 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag. Utan hinder av vad 
som sägs i den översyn som föreskrivs i 
första stycket ska kommissionen, senast 
den 3 juli 2017 för att ta hänsyn till den 
framtida utvecklingen inom rätt avseende 
finansiella tjänster, uttryckligen se över 
tillämpningen av artiklarna 13, 18 och 45 
vad gäller EBA:s befogenhet att svara för
bindande medling. Den rapporten och 
eventuella åtföljande förslag ska 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

ca) Möjligheten att inrätta ett 
europeiskt kapitalförvaltningsorgan för 
att främja EU:s marknader för 
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nödlidande tillgångar och lån.

cb) Behovet av att se över 
kommissionens bankmeddelande från 
2013 för att anpassa dess standarder till 
bestämmelserna i detta direktiv och 
undanröja befintliga inkonsekvenser.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=SV)

Ändringsförslag 579
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt -1 (ny)
Direktiv 98/26/EG
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 2 ska följande led aa läggas till:

”aa). skyddat tredjelandssystem: ett 
system som regleras av lagstiftningen i ett 
tredjeland och som omfattas av artikel 8 i 
detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Att utvidga tillämpningsområdet för skydd till tredjelandssystem med relevans för EU.

Ändringsförslag 580
Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
Direktiv 98/26/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 10 ska följande punkt läggas till 
som punkt 2a:

”En medlemsstat får också ange att ett 
tredjelandssystem och respektive 
systemansvarig ska omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv i 
enlighet med punkt 1, om följande villkor 
är uppfyllda:

a) Minst en faktisk eller potentiell 
direkt eller indirekt deltagare 
tredjelandssystemet har sitt huvudkontor i 
den berörda medlemsstaten.

b) Medlemsstaten har förvissat sig 
om att de regler som tillämpas för 
tredjelandssystemet är tillfredsställande.

Medlemsstaten ska till Esma anmäla ett 
tredjelandssystem som utsetts.

Esma ska offentliggöra dessa uppgifter på 
sin webbplats.

Alla tredjelandssystem som utses enligt 
denna punkt ska omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde oberoende 
av den lag som reglerar dem.

Den medlemsstat som utser systemet ska 
betraktas som berörd medlemsstat för de 
syften som avses i punkt 1 andra stycket.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar en möjlighet att under vissa villkor även inkludera 
betalnings- och avvecklingssystemen i tredjeländer i tillämpningsområdet för direktivet om 
slutgiltig avveckling.

Ändringsförslag 581
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
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Direktiv 98/26/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 10 ska följande punkt läggas till 
som punkt 2a:

”En medlemsstat kan också ange, i 
enlighet med punkt 1, ett 
tredjelandssystem och respektive 
systemansvarig, som ska omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde, och ska 
anmäla dem till Esma, om det finns minst 
en faktisk eller potentiell direkt eller 
indirekt deltagare som har sitt 
huvudkontor i den berörda medlemsstaten 
och om medlemsstaten har förvissat sig 
om att de regler som gäller för 
tredjelandssystemet är tillfredsställande. 
Esma ska offentliggöra dessa uppgifter på 
sin webbplats. Alla tredjelandssystem som 
utses på detta sätt ska omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde oberoende 
av tillämplig lag, och den medlemsstat 
som utser dem ska betraktas som berörd 
medlemsstat för de syften som avses i 
punkt 1 andra stycket.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2016:0852:SV)

Motivering

Det är nödvändiga att säkerställa att direktivet om slutgiltig avveckling begränsar 
systemriskerna och gör det möjligt för finansmarknadsinfrastrukturer att uppfylla tillämpliga 
internationella krav, inklusive CPSS-Iosco-principerna för finansmarknadernas infrastruktur.

Ändringsförslag 582
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
Direktiv 98/26/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 10 ska följande punkt läggas till 
som punkt 2a:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel, ska 
centrala motparter som godkänts av Esma 
enligt förordning (EU) nr 648/2012* och 
värdepapperscentraler från tredjeland 
som godkänts av Esma enligt förordning 
(EU) nr 909/2014** vara skyddade 
tredjelandssystem och förtecknas i Esmas 
förteckning över system som skyddas 
enligt detta direktiv. Om ett 
samarbetsarrangemang har inrättats kan 
den relevanta centralbank i unionen som 
ger ut en valuta som behandlas i ett 
tredjelands betalningssystem anmäla ett 
betalningssystem till Esma som ett skyddat 
tredjelandssystem.

Esma ska förteckna ett sådant system som 
ett system som skyddas enligt detta 
direktiv.

_______________

*Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 
2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister (EUT L 201, 
27.7.2012, s. 1).

** Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 909/2014 av den 
23 juli 2014 om förbättrad 
värdepappersavveckling i Europeiska 
unionen och om värdepapperscentraler 
samt ändring av direktiv 98/26/EG och 
2014/65/EU och förordning (EU) nr 
236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

Or. en

Motivering

Att utvidga tillämpningsområdet för skyddet till tredjelandssystem med relevans för EU.
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Ändringsförslag 583
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa artikel 
45i.2 från och med den 1 januari 2028.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att resolutionsmyndighetens möjlighet att fastställa olika tidsfrister för 
uppfyllandet av MREL-kravet förblir ändamålsenlig, kan skyldigheten att offentliggöra 
MREL-kraven först börja tillämpas en viss tid efter utgången av den harmoniserade 
minimövergångsperioden för att uppfylla MREL.
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