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Tegnforklaring 
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 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle 

foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU 

(COM(2014)0043 – C8-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0043), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0024/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 9. april 20141 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, 

– der henviser til udtalelse af 26. juni 20142 fra Regionsudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2015), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

                                                 
1 EUT C 451 af 16.12.2014, s. 45. 
2 EUT C 271 af 19.8.2014, s. 87. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Siden HLEG's forslag har EU 

vedtaget en stor mængde lovgivning (bl.a. 

forordningen om europæisk 

markedsinfrastruktur, MiFID 2, 

CRR/CRD IV, direktivet om 

indskudsgarantiordninger og BRRD), der 

vedrører problemerne med systemisk 

risiko, for lave kapitalkrav, behovet for at 

beskytte indskyderne og den manglende 

mulighed for afvikling uden at påregne 

finansiel støtte fra det offentlige. Som 

følge af de nye regler og nye 

tilsynsstrukturer, har landskabet ændret 

sig, og det fælles regelsæt for banker har 

skabt et nyt grundlag for finansielle 

markeder i Unionen, der fremmer et indre 

finansielt marked og en fungerende 

kapitalmarkedsunion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Dagsordenen for den igangværende 

reform af regelsættet for banker vil gøre 

både de enkelte banker og banksektoren 

som helhed væsentligt mere 

modstandsdygtig. Et begrænset udsnit af de 

største og mest komplekse bankkoncerner i 

Unionen vil dog fortsat være for store til at 

krakke, for store til at redde og for 

komplekse til at lede, føre tilsyn med og 

afvikle. Strukturreformer er derfor et 

vigtigt supplement til andre 

reguleringsmæssige initiativer og 

foranstaltninger og ville give adgang til 

mere direkte at tackle koncernintern 

kompleksitet, koncerninterne subsidier og 

(4) Dagsordenen for den igangværende 

reform af regelsættet for banker vil gøre 

både de enkelte banker og banksektoren 

som helhed væsentligt mere 

modstandsdygtig. Et begrænset udsnit af de 

største og mest komplekse bankkoncerner i 

Unionen vil dog fortsat være for store til at 

krakke, for store til at redde og for 

komplekse til at lede, føre tilsyn med og 

afvikle. Strukturreformer baseret på 

systemiske risici, som ikke forudses eller 

tages op i anden lovgivning, og på 

instituttets afviklingsmulighed er derfor et 

vigtigt supplement til andre 

reguleringsmæssige initiativer og 
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tilskyndelser til overdreven risikotagning. 

En række medlemsstater har truffet eller 

overvejer at træffe foranstaltninger til at 

gennemføre strukturreformer inden for 

deres respektive banksystemer. 

foranstaltninger og ville give adgang til 

mere direkte at tackle koncernintern 

kompleksitet, koncerninterne subsidier og 

tilskyndelser til overdreven risikotagning. 

En række medlemsstater har truffet eller 

overvejer at træffe foranstaltninger til at 

gennemføre strukturreformer inden for 

deres respektive banksystemer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Harmonisering på EU-niveau kan sikre, 

at bankkoncerner i EU, hvoraf mange 

driver forretning i flere medlemsstater, 

underlægges fælles reguleringskrav til 

strukturer, og kan dermed forhindre 

konkurrenceforvridninger, mindske 

reglernes kompleksitet, forebygge 

unødvendige overholdelsesomkostninger i 

forbindelse med aktiviteter på tværs af 

grænser, fremme yderligere integration på 

EU-markedet og bidrage til at fjerne 

mulighederne for regelarbitrage. 

(9) Harmonisering på EU-niveau kan sikre, 

at bankkoncerner i EU, hvoraf mange 

driver forretning i flere medlemsstater, 

underlægges fælles reguleringskrav til 

strukturer, og kan dermed forhindre 

konkurrenceforvridninger, mindske 

reglernes kompleksitet, forebygge 

unødvendige overholdelsesomkostninger i 

forbindelse med aktiviteter på tværs af 

grænser, fremme yderligere integration på 

EU-markedet og bidrage til at fjerne 

mulighederne for regelarbitrage. 

Systemiske risici skal, når de opstår, 

behandles på samme måde og på 

grundlag af de samme kriterier i hele EU 

med henblik på at sikre, at hvert enkelt 

institut kan afvikles uden at bringe de 

finansielle markeders stabilitet i Unionen 

i fare. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 



 

PE546.551v01-00 8/56 PR\1046197DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) I overensstemmelse med målene om at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

bør det være muligt at give et kreditinstitut 

dispensation fra bestemmelserne om 

adskillelse af visse handelsaktiviteter, hvis 

en medlemsstat inden den 29. januar 2014 

har vedtaget national primær lovgivning 

(herunder sekundær lovgivning vedtaget 

efterfølgende), der forbyder 

kreditinstitutter, som modtager indskud 

fra privatpersoner og små og mellemstore 

virksomheder ("SMV'er"), at indgå i 
handler med investeringer som 

hovedforpligtet og at være i besiddelse af 

handelsaktiver. Medlemsstaten bør derfor 

være berettiget til at anmode 

Kommissionen om at give dispensation 

fra bestemmelserne om adskillelse af visse 

handelsaktiviteter til et kreditinstitut, som 

er omfattet af national lovgivning, der 

svarer til de pågældende bestemmelser. På 

den måde kan medlemsstater, som allerede 

har indført primær lovgivning med 

virkninger, der er ækvivalente i forhold til 

og i overensstemmelse med denne 

forordning, undgå at tilpasse eksisterende 

effektive bestemmelser. For at sikre, at 

virkningerne af national lovgivning og af 

efterfølgende 

gennemførelsesforanstaltninger ikke 

bringer formålet med det indre marked 

eller dets funktion i fare, skal målet for 

den pågældende nationale lovgivning og 

de tilknyttede tilsyns- og 

håndhævelsesforanstaltninger kunne 

sikre, at de kreditinstitutter, som modtager 

indskud, der er omfattet af 

indskudsgarantiordningen, fra 

privatpersoner og fra SMV'er, opfylder 

bindende juridiske krav, som er 

ækvivalente i forhold til og i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

denne forordning. Den kompetente 

myndighed, som fører tilsyn med det 

kreditinstitut, der er omfattet af den 

(10) I overensstemmelse med målene om at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

bør det være muligt for et 

kernekreditinstitut, som ikke handler med 

investeringer som hovedforpligtet eller er i 

besiddelse af handelsaktiver, og for ethvert 

kernekreditinstitut inden for en koncern, 

der er retligt adskilt fra koncernenheder, 

som indgår i lovregulerede handler med 

investeringer som hovedforpligtet eller er i 

besiddelse af handelsaktiver, og som også 

opfylder visse andre betingelser, at undgå 

at blive underlagt den vurdering, der er 

fastsat i denne forordning. Udover at 

skabe en "sikker havn" for institutter, der 

tager tilstrækkelige skridt til at opfylde 

denne forordnings mål, vil dette give 

institutter i medlemsstater, som allerede 

har indført primær lovgivning med 

virkninger, der er ækvivalente i forhold til 

og i overensstemmelse med denne 

forordning, mulighed for at undgå at blive 

underlagt yderligere vurdering og 

yderligere forpligtelser til at adskille deres 

aktiviteter.  Dette ville gøre det muligt for 

en medlemsstat, som mener, at dens 

banksektor og kreditinstitutter på dens 

område og under dens kompetente 

myndigheders ansvar er af en sådan 

størrelse i forhold til økonomien i 

medlemsstaten som helhed, at 

detailkunder og indskydere på grund af 

andelen af handel og market making-

aktiviteter i dens finansielle sektor som 

helhed står over for væsentlige risici, hvis 

ikke der ydes offentlig finansiel støtte til 

afvikling, at lovgive på nationalt plan med 

henblik på at få adskilt sådanne 

aktiviteter på en måde, som er i 

overensstemmelse med denne forordning. 

Den kompetente myndighed, som fører 

tilsyn med det pågældende kreditinstitut 

bør være ansvarlig for at kontrollere, at 

betingelserne for fritagelsen er opfyldt. 
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pågældende nationale lovgivning, bør 

være ansvarlig for at afgive en udtalelse, 

som bør ledsage anmodningen om 

dispensation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Denne forordning tager sigte på at 

begrænse overdreven risikotagning og 

hurtig balancevækst, vanskelig afvikling, 

vanskelig overvågning, interessekonflikter, 

konkurrenceforvridninger og fejlallokering 

af kapital. Den tager også sigte på at 

beskytte institutter, som foretager 

aktiviteter, der fortjener et offentligt 

sikkerhedsnet, som kan beskytte mod tab 

som følge af andre aktiviteter. De 

nødvendige bestemmelser bør derfor 

bidrage til at sikre, at banker på ny 

fokuserer på deres centrale 

relationsorienterede rolle og bidrager til 

realøkonomien, og forhindre, at 

bankkapital i overdreven grad allokeres til 

handel på bekostning af udlån til den ikke-

finansielle økonomi. 

(12) Denne forordning tager sigte på at 

begrænse overdreven risikotagning og 

hurtig balancevækst, vanskelig afvikling, 

vanskelig overvågning, interessekonflikter, 

konkurrenceforvridninger og fejlallokering 

af kapital. Den tager også sigte på at 

beskytte institutter, som foretager 

aktiviteter, der fortjener et offentligt 

sikkerhedsnet, som kan beskytte mod tab 

som følge af andre aktiviteter. De 

nødvendige bestemmelser bør derfor, hvor 

dette er hensigtsmæssigt, bidrage til at 

sikre, at banker på ny fokuserer på deres 

centrale relationsorienterede rolle og 

bidrager til realøkonomien, og forhindre, at 

bankkapital i overdreven grad allokeres til 

handel på bekostning af udlån til den ikke-

finansielle økonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at sikre, at de enheder, som er 

omfattet af forbuddet mod egenhandel, 

(17) For at sikre, at de enheder, som er 

omfattet af forbuddet mod egenhandel, 
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fortsat kan bidrage til at finansiere 

økonomien, bør de have mulighed for at 

investere i en lukket liste af fonde. Denne 

udtømmende liste bør omfatte lukkede og 

ikke-gearede alternative investeringsfonde 

("AIF'er"), europæiske 

venturekapitalfonde, europæiske sociale 

iværksætterfonde og europæiske 

langsigtede investeringsfonde. For at sikre, 

at disse fonde ikke udgør en fare for 

levedygtigheden og den finansielle soliditet 

i de kreditinstitutter, som investerer i 

fondene, er det afgørende, at de lukkede og 

ikke-gearede AIF'er, som 

kreditinstitutterne fortsat kan investere i, 

ledes af AIF-forvaltere, som har erhvervet 

tilladelse og overvåges i overensstemmelse 

med de relevante bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU26, og at de pågældende 

AIF'er er etableret i Unionen, eller hvis 

de ikke er etableret i Unionen, at de 

markedsføres i Unionen i henhold til 

bestemmelserne i nævnte direktiv. 

fortsat kan bidrage til at finansiere 

økonomien, bør de have mulighed for at 

investere i visse fonde. Disse fonde bør 

omfatte kollektive investeringsenheder 

(UCITS), andre fonde, der markedsføres 

til detailinvestorer, lukkede og ikke-

gearede alternative investeringsfonde 

("AIF'er"), europæiske 

venturekapitalfonde, europæiske sociale 

iværksætterfonde og europæiske 

langsigtede investeringsfonde. For at sikre, 

at disse fonde ikke udgør en fare for 

levedygtigheden og den finansielle soliditet 

i de kreditinstitutter, som investerer i 

fondene, er det afgørende, at de lukkede og 

ikke-gearede AIF'er, som 

kreditinstitutterne fortsat kan investere i, 

ledes af AIF-forvaltere, som har erhvervet 

tilladelse og overvåges i overensstemmelse 

med de relevante bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU2626.  

__________________ __________________ 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 

af alternative investeringsfonde og om 

ændring af direktiv 2003/41/EF og 

2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 

1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 

af alternative investeringsfonde og om 

ændring af direktiv 2003/41/EF og 

2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 

1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Hvis den kompetente myndighed når 

til den konklusion efter at have vurderet 

handelsaktiviteterne, at de overskrider 

visse parametre for så vidt angår relativ 

(23) Hvis den kompetente myndighed, 

efter at have vurderet handelsaktiviteterne, 

når til den konklusion, at de overskrider 

visse parametre for så vidt angår relativ 
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størrelse, gearing, kompleksitet, 

rentabilitet, tilknyttede markedsrisici samt 

indbyrdes afhængighed, bør den fremsætte 

krav om, at de adskilles fra 

kernekreditinstituttet, medmindre 

kernekreditinstitutttet over for den 

kompetente myndighed kan godtgøre, at de 

pågældende handelsaktiviteter i betragtning 

af målet med denne forordning ikke udgør 

en trussel mod den finansielle stabilitet i 

kernekreditinstituttet eller Unionens 

finansielle system som helhed. 

størrelse, gearing, kompleksitet, 

rentabilitet, tilknyttede markedsrisici samt 

indbyrdes afhængighed, og desuden 

vurderer, at der eksisterer en trussel mod 

kernekreditinstituttets finansielle stabilitet 

eller mod hele eller en del af EU's 

finansielle system, bør den under 

hensyntagen til målene med denne 

forordning fremsætte krav om, at de 

adskilles fra kernekreditinstituttet, 

medmindre kernekreditinstitutttet over for 

den kompetente myndighed kan godtgøre, 

at de pågældende handelsaktiviteter i 

betragtning af målet med denne forordning 

ikke udgør en trussel mod den finansielle 

stabilitet i kernekreditinstituttet eller 

Unionens finansielle system som helhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) På den anden side er market 

making en nødvendig bestanddel af et 

velfungerende marked for 

virksomhedsobligationer og andre 

gældsinstrumenter, eftersom en af de 

største fordele for investorerne i sådanne 

obligationer er, at de kan handles på et 

marked, og som sådan er likvide 

instrumenter, som er hensigtsmæssige for 

en bred kreds af investorer. 

Likviditetsskabelsen i EU støttes af 

bankers market making-aktiviteter, og for 

at skabe en effektiv kapitalmarkedsunion 

og udvikle brede og velfungerende 

obligationsmarkeder er det vigtigt at opnå 

en balance mellem bankers tilførsel af 

likviditet som market makers og 

bekymringer om finansiel stabilitet i 

forbindelse med bankernes 
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handelsaktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

Visse dele af bankers handelsaktiviteter er afgørende for en kapitalmarkedsunion, hvor en del 

af finansieringen af realøkonomien sker gennem værdipapirmarkeder. Dette bør afspejles i 

drøftelserne omkring bankstrukturreformen. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24b) En forordning, der har til formål at 

forebygge overdreven risikotagning i 

forbindelse med handelsaktiviteter, bør 

overveje den faktiske risiko, som banker 

tager ved handel, og give bankerne et 

incitament til at begrænse deres 

handelsrelaterede risikoeksponering eller 

øge deres nedskrivningsrelevante 

kapitalgrundlag med henblik på at 

overholde lovgivningen. Måling af 

omfanget af bankernes handelsaktiviteter 

foretages mest effektivt ved at anvende de 

forsigtighedsforanstaltninger mod 

risikoeksponeringer, som er fastsat i 

forordning (EU) nr. 575/2013, eftersom 

disse foranstaltninger afspejler den 

faktiske risiko ved handelspositioner 

bedre end andre foranstaltninger, og da 

de er klart defineret og kontrolleret 

gennem de tilsynsmæssige rammer. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag bygger på måling af omfanget af bankernes handelsaktiviteter 

gennem foranstaltninger baseret på regnskaber. Da regnskabsstandarder og -praksis varierer 

i hele Den Europæiske Union, og da banker i temmelig høj grad kan vælge, hvordan de 
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klassificerer handelsaktiver, er det mere hensigtsmæssigt at anvende 

forsigtighedsforanstaltninger til måling af bankers handelsaktiviteter. Så vil den faktiske 

risiko, banker påtager sig i forbindelse med handel, også blive målt mere nøjagtigt, og banker 

får incitamenter til at overtage og forvalte risici hensigtsmæssigt. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) For at sikre effektiv retlig, økonomisk 

samt ledelses- og driftsmæssig adskillelse 

bør kernekreditinstitutter og 

handelsenheder opfylde krav til kapital, 

likviditet og store eksponeringer på 

funktionel delkoncernbasis. De bør have 

stærke uafhængige styrings- og adskilte 

ledelsesorganer. 

(26) For at sikre effektiv retlig, økonomisk 

samt ledelses- og driftsmæssig adskillelse, 

hvor dette er nødvendigt og besluttet af 

kompetente myndigheder, bør 

kernekreditinstitutter og handelsenheder 

opfylde krav til kapital, likviditet og store 

eksponeringer på funktionel 

delkoncernbasis. De bør have stærke 

uafhængige styringsorganer og adskilte 

ledelsesorganer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Koncerner, som er gensidige 

selskaber, andelsselskaber, sparekasser 

eller lignende institutter, har en særlig 

ejerskabsstruktur og økonomisk struktur. 

Nogle af bestemmelserne vedrørende 

adskillelse kunne kræve vidtrækkende 

ændringer af sådanne enheders 

organisationsstruktur, og omkostningerne 

ville muligvis ikke stå i et rimeligt forhold 

til fordelene. Den kompetente myndighed 

kan, hvis disse koncerner er omfattet af 

denne forordning, træffe afgørelse om at 

tillade kernekreditinstitutter, som opfylder 

(27) Koncerner, som er gensidige 

selskaber, andelsselskaber, sparekasser 

eller lignende institutter, har en særlig 

ejerskabsstruktur og økonomisk struktur. 

Nogle af bestemmelserne vedrørende 

adskillelse kunne kræve vidtrækkende 

ændringer af sådanne enheders 

organisationsstruktur, og omkostningerne 

ville muligvis ikke stå i et rimeligt forhold 

til fordelene. Den kompetente myndighed 

kan, hvis disse koncerner er omfattet af 

denne forordning, træffe afgørelse om at 

tillade kernekreditinstitutter, som opfylder 
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de i artikel 49, stk. 3, litra a) eller b), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede 

krav, at have kapitalinstrumenter eller 

stemmeret i en handelsenhed, hvis den 

kompetente myndighed er af den 

opfattelse, at besiddelse af sådanne 

kapitalinstrumenter eller 

stemmerettigheder er en forudsætning for, 

at koncernen kan fungere, og at 

kernekreditinstituttet har truffet 

tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde 

de relevante risici korrekt. 

de i artikel 49, stk. 3, litra a) eller b), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede 

krav, at have kapitalinstrumenter eller 

stemmeret i en handelsenhed, hvis den 

kompetente myndighed er af den 

opfattelse, at besiddelse af sådanne 

kapitalinstrumenter eller 

stemmerettigheder er en forudsætning for, 

at koncernen kan fungere, og at 

kernekreditinstituttet har truffet 

tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde 

de relevante risici korrekt. Uanset en 

beslutning om adskillelse bør den 

kompetente myndighed have beføjelse, jf. 

artikel 104, stk. 1, litra a), i direktiv 

2013/36/EU, til at pålægge et 

kapitalgrundlagskrav, når omfanget af 

risici og handelsaktiviteter overstiger visse 

niveauer, med henblik på at skabe 

incitament for et institut til ikke at tage 

unødige risici, der truer dets egen 

finansielle stabilitet eller EU's finansielle 

stabilitet, enten helt eller delvist. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37a) Med henblik på at udføre sine 

særlige opgaver, herunder de opgaver der 

er anført i denne forordning, bør den 

kompetente myndighed have beføjelser til 

at pålægge sanktioner som fastsat i artikel 

64-72 i direktiv 2013/36/EU og artikel 18 i 

forordning (EU) nr. 1024/2013. 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Denne forordning sigter mod at forebygge 

systemiske risici og finansielle 

stresssituationer, at store, komplekse og 

indbyrdes afhængige enheder i det 

finansielle system, navnlig kreditinstitutter, 

krakker, og at nå følgende mål: 

Denne forordning sigter mod at forebygge 

opbygningen af systemiske risici og 

finansielle stresssituationer, at store, 

komplekse og indbyrdes afhængige 

enheder i det finansielle system, navnlig 

kreditinstitutter, krakker, og at nå følgende 

mål: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at begrænse overdreven risikotagning i 

kreditinstitutter 

a) at sikre afviklingsmuligheder for, og at 

der ikke er nogen overdreven risikotagning 

i kreditinstitutter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at undgå fejlallokering af ressourcer og 

fremme långivning til realøkonomien 

c) at opnå større likviditet og investeringer 

som led i den forbedrede finansielle 

stabilitet og til at tage yderligere skridt i 

retning af en kapitalmarkedsunion ved at 

udfylde det fælles regelsæt for banker 

med henblik på at lette og fremme 

långivning til realøkonomien 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at bidrage til ikke-

konkurrenceforvridende vilkår for alle 

kreditinstitutter i det indre marked 

d) at bidrage til ikke-

konkurrenceforvridende vilkår for alle 

kreditinstitutter i det indre marked ved at 

sikre, at tab i et hvilket som helst institut 

betales af aktionærer og investorer 

gennem bail-in 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at begrænse indbyrdes afhængighed i 

den finansielle sektor, som medfører 

systemiske risici 

e) at begrænse indbyrdes afhængighed i 

den finansielle sektor, som medfører 

systemiske risici ved at beskytte 

indskydere og gribe ind over for risici, når 

de opstår, samt forbedre 

modstandsdygtigheden 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) at fremme velordnet afvikling og g) at reducere kompleksiteten inden for 

kernekreditinstitutter, fjerne hindringer 
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genopretning af koncerner. for afviklingen, fremme effektiv 

anvendelse af relevante og tilstrækkelige 

redskaber til velordnet afvikling og 

genopretning af koncerner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) adskillelse af visse handelsaktiviteter. b) foranstaltninger til at begrænse 

overdreven risikotagning på grund af 

handelsaktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) forvaltning og strukturering af visse 

handelsaktiviteter, hvis de skønnes at 

udgøre en risiko for instituttet eller for 

indskydernes beskyttelse og dermed 

opbygger systemiske risici. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) følgende enheder, hvis samlede aktiver i 

en periode på tre på hinanden følgende år 

udgør mindst 30 mia. EUR, og hvis 

handelsaktiviteter udgør mindst 70 mia. 

EUR eller 10 % af de samlede aktiver: 

b) følgende enheder, hvis samlede aktiver i 

en periode på tre på hinanden følgende år 

udgør mindst 30 mia. EUR, og hvis 

handelsrelaterede risikoeksponeringer 
udgør mindst 70 mia. EUR eller 50 % af de 

samlede nedskrivningsrelevante passiver, 

der er afsat til bail-in, jf. kravene i artikel 

45 i direktiv 59/2014/EU [BRRD]: 

Or. en 

Begrundelse 

Begrundelsen for dette forslag findes i betragtning 24b. En risikorelaterede grænse baseret 

på tilsynsstandarder er en mere hensigtsmæssig måde at definere på, hvornår en bank har for 

store eksponeringer i handelsaktiviteter. Den nøjagtige definition foreslås i artikel 23. Det er 

også mere hensigtsmæssigt at fastsætte størrelsen af handelsaktiviteter til størrelsen på den 

udestående gæld, der kan anvendes til bail-in, eftersom det er den egentlige buffer, der kan 

bruges til at absorbere tab, før skatteydernes penge sættes på spil. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. "egenhandel": brug af egenkapital eller 

lånte penge til at tage positioner i enhver 

form for transaktion med henblik på at 

købe, sælge eller på anden måde erhverve 

eller afhænde finansielle instrumenter eller 

råvarer med det ene formål at skabe 

fortjeneste for egen regning og uden 

forbindelse til faktisk eller forventet 

kundeaktivitet eller med henblik på at 

afdække enhedens risici som følge af 

faktisk eller forventet kundeaktivitet ved 

brug af afdelinger, enheder eller 

individuelle handlende, som har 

specialiseret sig i at tage positioner og 

skabe fortjeneste på den måde, herunder 

gennem særlige webbaserede platforme for 

4. "egenhandel": brug af egenkapital eller 

lånte penge til at tage positioner som 

reaktion på og motiveret i muligheden for 

at udnytte faktiske eller forventede 

bevægelser i markedsværdiansættelserne i 

enhver form for transaktion med henblik på 

at købe, sælge eller på anden måde 

erhverve eller afhænde finansielle 

instrumenter eller råvarer med det ene 

formål at skabe fortjeneste for egen 

regning og uden forbindelse til faktisk eller 

forventet kundeaktivitet eller med henblik 

på at afdække enhedens risici som følge af 

faktisk eller forventet kundeaktivitet ved 

brug af afdelinger, enheder eller 

individuelle handlende, som har 
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egenhandel specialiseret sig i at tage positioner og 

skabe fortjeneste på den måde, herunder 

gennem særlige webbaserede platforme for 

egenhandel. Denne definition omfatter 

alle sådanne transaktioner, der foretages 

med det formål at opnå en fortjeneste, 

uanset om denne fortjeneste kan 

realiseres på kort sigt, eller på længere 

sigt, eller reelt realiseres i det hele taget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. "market making": et finansielt instituts 

forpligtelse til at tilvejebringe 

markedslikviditet regelmæssigt og løbende 

ved at stille tovejskurser for et givet 

finansielt instrument eller ved som led i 

den sædvanlige forretningsgang at 

ekspedere ordrer iværksat af kunder eller 

som svar på kunders anmodninger om 

handel, i begge tilfælde uden at være 

eksponeret mod væsentlige markedsrisici 

12. "market making": et finansielt instituts 

forpligtelse til at tilvejebringe 

markedslikviditet regelmæssigt og løbende 

ved at stille tovejskurser for et givet 

finansielt instrument eller ved som led i 

den sædvanlige forretningsgang at 

ekspedere ordrer iværksat af kunder eller 

som svar på kunders anmodninger om 

handel, eller i rimelig forventning om 

potentiel kundeaktivitet eller ved 

afdækning af positioner, der er resultatet 

af udførelsen af disse opgaver 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22a. "fusion": en fusion som omhandlet i 

artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 

139/2004 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22b. "handelsaktiviteter ": market 

making, foretage investeringer i og 

fungere som organisator af 

securitiseringer samt handel med 

derivater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke 

anvendelse, hvis mængden af disse 

aktiviteter er under 2 % af 

kernekreditinstituttets kapitalgrundlag 

beregnet på et konsolideret grundlag. 

omfanget af aktiviteter over 2 % af 

kernekreditinstituttets kapitalgrundlag 

beregnet på et konsolideret grundlag skal 

afvikles gradvist i løbet af en periode på 

fem år efter denne forordnings 

ikrafttræden. 
 

Or. en 

Begrundelse 

Et fuldstændigt forbud mod investeringer i AIF ikke er begrundet. Der er tilfælde, hvor en 

eksponering i AIF'er eventuelt kan indgå i en fælles kommerciel bankvirksomhed, f.eks. i 

forbindelse med private equity-virksomheder eller fonde, der forvaltes til pensionsformål. En 
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lille eksponering bør derfor tillades. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Begrænsningerne i stk. 1, litra b), finder 

ikke anvendelse på lukkede og ikke-

gearede AIF'er som defineret i direktiv 

2011/61/EU, når de pågældende AIF'er er 

etableret i Unionen, eller hvis de ikke er 

etableret i Unionen, når de markedsføres i 

Unionen i henhold til artikel 35 eller 40 i 

direktiv 2011/61/EU, på kvalificerede 

venturekapitalfonde som defineret i artikel 

3, litra b), i forordning (EU) nr. 345/2013, 

på kvalificerede sociale iværksætterfonde 

som defineret i artikel 3, litra b), 

forordning (EU) nr. 346/2013, eller på 

AIF'er godkendt som ELTIF'er i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

[XXX/XXXX]. 

3. Begrænsningerne i stk. 1, litra b), finder 

ikke anvendelse på UCTIS'er, andre 

fonde, der markedsføres for 

detailinvestorer, lukkede og ikke-gearede 

AIF'er som defineret i direktiv 

2011/61/EU, på kvalificerede 

venturekapitalfonde som defineret i artikel 

3, litra b), i forordning (EU) nr. 345/2013, 

på kvalificerede sociale iværksætterfonde 

som defineret i artikel 3, litra b), 

forordning (EU) nr. 346/2013, eller på 

AIF'er godkendt som ELTIF'er i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

[XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Adskillelse af visse handelsaktiviteter Foranstaltninger vedrørende visse 

handelsaktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I dette kapitel omfatter 

handelsaktiviteter andre aktiviteter end: 

1. I dette kapitel omfatter 

handelsaktiviteter ikke følgende aktiviteter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) aktiviteter med henblik på forsigtig 

forvaltning af kapital, likviditet, 

finansiering og balance 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib) at sælge rentederivater, 

valutaderivater, kreditderivater, 

emissionstilladelsesderivater og 

råvarederivater omfattet af central 

modpartsclearing samt emissionskvoter til 

ikke-finansielle kunder og finansielle 

enheder, der er omhandlet i andet og 

tredje led i punkt (19) i artikel 5, til 

forsikringsselskaber eller til institutter, 

der udbyder arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionsordninger, hvor salget 

udelukkende har til formål at afdække 

renterisici, valutarisici, kreditrisici, 

råvarerisici eller emissionskvoterisici. 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) kernekreditinstitutter etableret i 

Unionen, som hverken er en 

modervirksomhed eller en 

dattervirksomhed, herunder alle filialer, 

uanset hvor de er beliggende 

a) kernekreditinstitutter etableret i 

Unionen, som hverken er en 

modervirksomhed eller en 

dattervirksomhed, herunder alle filialer, 

uanset hvor de er beliggende, jf. dog stk. 

1a 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) modervirksomheder i EU, herunder alle 

filialer og dattervirksomheder, uanset hvor 

de er beliggende, hvor en af 

koncernenhederne er et kernekreditinstitut 

etableret i Unionen 

b) modervirksomheder i EU, herunder alle 

filialer og dattervirksomheder, uanset hvor 

de er beliggende, hvor en af 

koncernenhederne er et kernekreditinstitut 

etableret i Unionen, jf. dog stk. 1a 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) filialer i EU af kreditinstitutter etableret i 

tredjelande. 

c) filialer i EU af kreditinstitutter etableret i 

tredjelande, med mindre de er omfattet af 

retlige rammer, som anses for 

ækvivalente, jf. artikel 27, stk. 1 
 



 

PE546.551v01-00 24/56 PR\1046197DA.doc 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse 

på et kernekreditinstitut, der ikke indgår i 

lovregulerede handler med investeringer 

som hovedforpligtet og er i besiddelse af 

handelsaktiver, med undtagelse af 

risikobegrænsende aktiviteter med henblik 

på forsigtig forvaltning af kapital, 

likviditet og finansiering og ydelse af 

begrænsede risikostyringstjenester for 

kunder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. En vurdering i henhold til stk. 1, litra 

b), berører ikke eventuelle 

kernekreditinstitutter i en koncern, som er 

retligt adskilt fra koncernenheder, som 

indgår i lovregulerede handler med 

investeringer som hovedforpligtet eller er i 

besiddelse af handelsaktiver, og som:  

 – kan træffe afgørelser uafhængigt af 

andre koncernenheder  

 – har et ledelsesorgan, som er uafhængigt 

af andre koncernenheder  

 – selv er underlagt kapital- og 

likviditetskrav, og 
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 – ikke må indgå kontrakter eller foretage 

transaktioner med andre koncernenheder, 

medmindre det sker på vilkår, som kan 

sammenlignes med dem i artikel 13, stk. 7. 

 Hvis alle centrale kreditinstitutter inden 

for koncernen opfylder disse betingelser, 

finder stk. 1, litra b), ikke anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Stk. 1a og 1b finder ikke anvendelse 

på institutioner og grupper, som efter 

afviklingsmyndighedens vurdering er 

blevet erklæret umulige at afvikle, jf. 

artikel 15 og 16 i direktiv 59/2014/EU 

[BRRD].  

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1d. Med henblik på stk. 1 betragtes et 

institut ikke som et kernekreditinstitut 

udelukkende i kraft af sit indskud, hvor 

hver deponering overstiger 300 000 EUR 

og opbevares i mindst 12 måneder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1e. Hvis et institut er adskilt i henhold til 

stk. 1a eller 1b, kan en sådan adskillelse 

og eventuelle ledsagende begrænsninger 

opnås efter en tidsplan svarende til 

adskillelse i henhold til denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) modpartskreditrisikoens relative 

størrelse målt som derivater, værdiansat til 

dagsværdi, divideret med samlede 

handelsaktiver 

c) modpartskreditrisikoens relative 

størrelse målt som derivater, værdiansat til 

dagsværdi, divideret med samlede aktiver 

 

Or. en 

Begrundelse 

Indikatoren i punkt 2 c) i artiklen er uhensigtsmæssigt, da størrelsen på modpartens risiko 

vedrører størrelsen af handelsaktiver. Dette betyder, at indikatoren, selv hvis modpartens 

risiko er lille, viser en høj værdi, hvis handelsaktiverne er endnu mindre. Dette fører til 

unaturlige resultater, og det er mere naturligt at relatere modpartsrisikoen til enhver 

foranstaltning vedrørende bankens samlede størrelse, som f.eks. samlede aktiver. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) markedsrisikoens relative størrelse målt f) markedsrisikoens relative størrelse målt 
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som forskellen mellem handelsaktiver og -

passiver i absolut værdi divideret med det 

simple gennemsnit af handelsaktiver og 

handelspassiver 

som størrelsen på eksponeringen for 

markedsrisiko, divideret med den samlede 

risikoeksponering 

Or. en 

Begrundelse 

Indikatoren i stk. 2, litra f), er vanskelige at forstå, størrelsen på eksponeringen for 

markedsrisiko er en langt mere veldefineret og klar måde at vurdere markedsrisikoen på. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) kredit- og likviditetsrisikoen som følge 

af kernekreditinstituttets forpligtelser og 

garantier. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Indikatoren i stk. 2, litra h, er ikke nødvendigvis knyttet til handelsaktiviteter overhovedet, da 

forpligtelser og garantier er fælles dele af traditionel kommerciel långivning i banker, så den 

er ikke nyttig som indikator til måling af vigtigheden af handelsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den kompetente myndighed kan 

kræve tilvejebringelse af alle de 

kvantitative eller kvalitative oplysninger, 

som den finder relevante for vurderingen 

af handelsaktiviteter i henhold til stk. 1 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis den kompetente myndighed efter 

den i artikel 9, stk. 1, omhandlede 

vurdering konkluderer, at de grænser og 

betingelser, der er knyttet til de parametre, 

der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra a)-

h), og præciseret i den i stk. 5 omhandlede 

delegerede retsakt, er overholdt, og den 

derfor mener, at der i betragtning af de i 

artikel 1 omhandlede mål foreligger en 

trussel mod den finansielle stabilitet i 

kernekreditinstituttet eller Unionens 

finansielle system som helhed, indleder 

den senest to måneder efter den 

pågældende vurderings afslutning den 

procedure, som fører til en afgørelse som 

omhandlet i stk. 3, andet afsnit. 

1. Hvis den kompetente myndighed efter 

den i artikel 9, stk. 1, omhandlede 

vurdering konkluderer, at de betingelser, 

der er knyttet til de parametre, der er 

omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra a)-g), og 

præciseret i den i stk. 5 omhandlede 

delegerede retsakt, er overholdt, og den 

mener, at der i betragtning af de i artikel 1 

omhandlede mål foreligger en trussel mod 

kernekreditinstituttets afviklingsmulighed 

samt instituttets størrelse, kompleksitet og 

risikointensitet, indleder den senest to 

måneder efter den pågældende vurderings 

afslutning den procedure, som fører til en 

afgørelse som omhandlet i stk. 3, andet 

afsnit. 

Or. en 

Begrundelse 

Tab i en banks handelvirksomhed bør ikke udgøre en fare for kernekreditinstituttets kritiske 

funktioner. Fokus bør ligge på, hvorvidt et institut kan afvikles, når handelsaktiviteterne tages 

i betragtning. Det centrale spørgsmål er, om instituttet kan afvikles behørigt i betragtning af 

den mulige afsmitning fra handelen, når der tages hensyn til muligheden for at anvende 

BRRD-foranstaltninger, idet det endelige mål er beskyttelse af de centrale funktioner i 

banksystemet. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de grænser og betingelser, der er 2. Hvis de grænser og betingelser, der er 
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omhandlet i stk. 1, ikke er overholdt, kan 

den kompetente myndighed fortsat indlede 

den procedure, som fører til en afgørelse 

som omhandlet i stk. 3, tredje afsnit, hvis 

den efter den i artikel 9, stk. 1, omhandlede 

vurdering konkluderer, at 

handelsaktiviteter, dog ikke handel med 

andre derivater end de i henhold til artikel 

11 og 12 tilladte, foretaget af 

kernekreditinstituttet i betragtning af de i 

artikel 1 omhandlede mål udgør en trussel 

mod den finansielle stabilitet i 

kernekreditinstituttet eller Unionens 

finansielle system som helhed. 

omhandlet i stk. 1, ikke er overholdt, kan 

den kompetente myndighed fortsat indlede 

den procedure, som fører til en afgørelse 

som omhandlet i stk. 3, tredje afsnit, hvis 

den efter den i artikel 9, stk. 1, omhandlede 

vurdering konkluderer, at 

handelsaktiviteter, dog ikke handel med 

andre derivater end de i henhold til artikel 

11 og 12 tilladte, foretaget af 

kernekreditinstituttet i betragtning af de i 

artikel 1 omhandlede mål udgør en trussel 

mod den finansielle stabilitet i hele eller 

dele af Unionens finansielle system. 

Or. en 

Begrundelse 

Selv hvis et instituts handelsaktiviteter ikke anses for at være alt for risikobetonede af den 

kompetente myndighed, kan instituttet alligevel blive anset for risikabelt. Selv om tærsklen for 

at iværksætte foranstaltninger i et sådant tilfælde er højere, kan der træffes yderligere 

foranstaltninger, hvis blot en del af Unionens finansielle system anses for at være i fare. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den kompetente myndighed underretter 

kernekreditinstituttet om de i stk. 1 eller 2 

omhandlede konklusioner og giver 

kernekreditinstituttet mulighed for at 

fremsætte skriftlige bemærkninger senest 

to måneder efter datoen for underretningen.  

3. Den kompetente myndighed underretter 

kernekreditinstituttet om de i stk. 1 eller 2 

omhandlede konklusioner og giver 

kernekreditinstituttet mulighed for at 

fremsætte skriftlige bemærkninger senest 

to måneder efter datoen for underretningen. 

Hvis kernekreditinstituttet tilhører en 

koncern, og hvor der er blevet nedsat et 

tilsynskollegium i overensstemmelse med 

artikel 116 direktiv 2013/36/EU, 

underretter den kompetente myndighed 

alle medlemmerne af tilsynskollegiet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medmindre kernekreditinstitutttet inden 

for den i første afsnit omhandlede frist over 

for den kompetente myndighed godtgør, at 

de årsager, der ligger til grund for 

konklusionerne, ikke gør sig gældende, 

træffer den kompetente myndighed en 

afgørelse rettet til kernekreditinstituttet 

med krav om, at instituttet undlader at 

foretage de i de pågældende konklusioner 

omhandlede handelsaktiviteter. Den 

kompetente myndighed anfører de årsager, 

som ligger til grund for afgørelsen, og 

offentliggør afgørelsen. 

Medmindre kernekreditinstitutttet inden for 

den i første afsnit omhandlede frist over for 

den kompetente myndighed godtgør, at de 

årsager, der ligger til grund for 

konklusionerne, ikke gør sig gældende, 

træffer den kompetente myndighed en 

afgørelse rettet til kernekreditinstituttet 

med krav om, at instituttet mindsker 

risikoen for, at potentielle tab i 

forbindelse med handelsrelaterede 

aktiviteter overføres til 

kernekreditinstituttet ved at træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

artikel 17 i direktiv 2014/59/EU (BRRD) 

til at genoprette kreditinstituttets 

afviklingsmuligheder. Foranstaltninger, 

som den kompetente myndighed kan 

træffe, omfatter øget tilsyn, højere 

kapitalkrav og adskillelse af de relevante 

handelsaktiviteter fra 

kernekreditinstituttet. Den kompetente 

myndighed anfører de årsager, som ligger 

til grund for afgørelsen, og offentliggør 

afgørelsen. 

Or. en 

Begrundelse 

Myndighedens indgreb skal fokusere på at gøre det muligt at afvikle instituttet. For at nå dette 

mål kan der træffes forskellige foranstaltninger, herunder øget tilsyn, øgede kapitalkrav og 

adskillelse. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den kompetente myndighed kan navnlig 

tillade kernekreditinstituttet at foretage 

market making-aktiviteter, der ikke udgør 

en trussel mod den finansielle stabilitet i 

kernekreditinstituttet eller mod hele eller 

en del af Unionens finansielle system. 

Or. en 

Begrundelse 

De market making-aktiviteter, der fortsat udføres i kernekreditinstituttet, bør være i 

overensstemmelse med målet med den foreslåede forordning.  Sådanne aktiviteter bør ikke 

føre til skabelse af banker, der er for store til at krakke eller for indbyrdes afhængige til at 

krakke, ligesom de ikke bør omfatte egenhandel. Den kompetente myndighed kan tillade 

kernekreditinstituttet at udføre market making-aktiviteter, som ikke udgør en trussel mod den 

finansielle stabilitet i instituttet eller i Unionen. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis en afgørelse i henhold til dette 

stykke vedtages af den kompetente 

myndighed, skal det kernekreditinstitut, 

beslutningen er rettet mod, offentliggøre 

sine handelsaktiviteter i en særskilt 

balance, selv om beslutningen ikke 

kræver en juridisk adskillelse af disse 

aktiviteter. Offentliggørelsen i den 

separate balance skal give adgang til 

størrelsen af, risikoen ved samt 

finansieringen og indholdet af de 

relevante handelsaktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

Handelsaktiviteter bør være gennemsigtige, selv når der ikke er truffet en beslutning om 
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adskillelse. Banker, der er omfattet af bestemmelserne har et stort omfang af 

handelsaktiviteter. Selv om disse ikke bliver omfattet af reglerne om adskillelse, er det nyttig 

for investorer og den brede offentlighed at kunne vurdere størrelsen på handelsaktiviteterne 

og deres risikobetonethed. Derfor bør handelsaktiviteter offentliggøres i en særskilt balance, 

som også omfatter andre oplysninger, der øger gennemsigtigheden af handelsvirksomheden. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) præcisere, hvilken type securitisering 

der ikke anses for at udgøre en trussel mod 

den finansielle stabilitet i 

kernekreditinstituttet eller Unionens 

finansielle system som helhed, for så vidt 

angår følgende aspekter: 

b) præcisere, hvilken type securitisering 

der ikke anses for at udgøre en trussel mod 

kernekreditinstituttets afviklingsmulighed 
eller hele eller en del af Unionens 

finansielle system, for så vidt angår 

følgende aspekter: 

Or. en 

Begrundelse 

Ikke kun EU som helhed, men også dele af EU er i fokus, når der vurderes trusler mod den 

finansielle stabilitet. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kernekreditinstitutter, som er omfattet af 

en i artikel 10, stk. 3, omhandlet afgørelse, 

må foretage handelsaktiviteter, i det 

omfang formålet er begrænset til forsigtig 

forvaltning af kapital, likviditet og 

finansiering. 

Kernekreditinstitutter, må med forbehold 

af den kompetente myndigheds afgørelse, 

jf. artikel 10, stk. 3, foretage 

handelsaktiviteter, i det omfang formålet er 

begrænset til forsigtig forvaltning af 

kapital, likviditet og finansiering. 

Or. en 
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Begrundelse 

Den foreslåede ændring i første sætning har til formål at præcisere, at en afgørelse om 

adskillelse udpeger alle de aktiviteter, som kernekreditinstituttet kan fortsætte med at 

foretage. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kernekreditinstitutter må som led i 

forsigtig forvaltning af kapital, likviditet og 

finansiering kun anvende rentederivater, 

valutaderivater og kreditderivater omfattet 

af central modpartsclearing til at afdække 

den samlede balancerisiko. 

Kernekreditinstituttet skal over for den 

kompetente tilsynsmyndighed godtgøre, at 

hedgingaktiviteten er udformet med 

henblik på at begrænse, og beviseligt 

begrænser eller væsentligt afbøder, 

specifikke identificerbare risici i 

forbindelse med kernekreditinstituttets 

individuelle eller aggregerede positioner. 

Kernekreditinstitutter må som led i 

forsigtig forvaltning af kapital, likviditet og 

finansiering kun anvende rentederivater, 

valutaderivater og kreditderivater omfattet 

af central modpartsclearing til at afdække 

den samlede balancerisiko, medmindre de 

pågældende afdækninger kun kan 

gennemføres gennem OTC-derivater, i 

hvilket tilfælde disse derivater kan 

anvendes for at sikre, at 

kernekreditinstituttet opnår en balance, 

der sikret så godt som muligt. 

Kernekreditinstituttet skal over for den 

kompetente tilsynsmyndighed godtgøre, at 

hedgingaktiviteten er udformet med 

henblik på at begrænse, og beviseligt 

begrænser eller væsentligt afbøder, 

specifikke identificerbare risici i 

forbindelse med kernekreditinstituttets 

individuelle eller aggregerede positioner. 

Or. en 

Begrundelse 

Ikke alle passende former for afdækning kan gennemføres gennem centralt clearede derivater, 

som ofte er standardiserede til en vis grad og kan indeholde mindre effektiv afdækning end 

derivater, der er tilpasset den sikrede position. Kernekreditinstituttets risikoforvaltning vil 

være mindre effektiv, og risikoniveauet kan stige, hvis kun centralt clearede derivater må 

anvendes. 

 



 

PE546.551v01-00 34/56 PR\1046197DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kernekreditinstitutter, som er omfattet af 

en i artikel 10, stk. 3, omhandlet afgørelse, 

må sælge rentederivater, valutaderivater, 

kreditderivater, emissionskvotederivater og 

råvarederivater, som er omfattet af central 

modpartsclearing, og emissionskvoter til 

ikke-finansielle kunder, til de i artikel 5, nr. 

19), andet og tredje led, omhandlede 

finansielle enheder, til forsikringsselskaber 

og til arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionskasser, forudsat at følgende 

betingelser er opfyldt: 

Kernekreditinstitutter må med forbehold af 

den kompetente myndigheds afgørelse, jf. 
artikel 10, stk. 3, også sælge rentederivater, 

valutaderivater, kreditderivater, 

emissionskvotederivater og 

råvarederivater, som er omfattet af central 

modpartsclearing, og emissionskvoter til 

ikke-finansielle kunder, til de i artikel 5, nr. 

19), andet og tredje led, omhandlede 

finansielle enheder, til forsikringsselskaber 

og til arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionskasser, og kan foretage 

modregningstransaktioner for at undgå 

risiko ved sådanne salg, forudsat at 

følgende betingelser er opfyldt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hovedparten af medlemmerne af 

henholdsvis kernekreditinstituttets og 

handelsenhedens ledelsesorgan skal bestå 

af personer, som ikke er medlemmer af den 

anden enheds ledelsesorgan. Ingen 

medlemmer af enhedernes ledelsesorganer 

kan varetage en ledelsesfunktion i begge 

enheder undtagen den 

risikostyringsansvarlige i 

modervirksomheden. 

8. Hovedparten af medlemmerne af 

henholdsvis kernekreditinstituttets og 

handelsenhedens ledelsesorgan skal bestå 

af personer, som ikke er medlemmer af den 

anden enheds ledelsesorgan. Ingen 

medlemmer af enhedernes ledelsesorganer 

kan varetage en ledelsesfunktion i begge 

enheder undtagen den 

risikostyringsansvarlige og personer med 

ansvar for intern revision og compliance 

officers i modervirksomheden. 

Or. en 
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Begrundelse 

Compliancefunktionerne og de interne revisionsfunktioner forvaltes ofte centralt i finansielle 

koncerner af samme årsager, som gælder for risikofunktioner. Det er rimeligt, at personer fra 

disse funktioner kan anvendes i hele organisationen i samme omfang som 

risikostyringsansvarlige. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis der er truffet foranstaltninger i 

overensstemmelse med dette kapitel, må 

kernekreditinstituttet ikke påtage sig 

koncerninterne eksponeringer, som 

overstiger 25 % af kernekreditinstituttets 

justerede kapitalgrundlag mod en enhed, 

som ikke tilhører den samme delkoncern 

som kernekreditinstituttet. Grænsen for 

koncerninterne eksponeringer finder 

anvendelse på delkonsolideret basis og 

under hensyntagen til virkningerne af 

kreditrisikoreduktion og undtagelser i 

overensstemmelse med artikel 399-403 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 16 

i denne forordning. 

2. Hvis der er truffet foranstaltninger i 

overensstemmelse med dette kapitel, må 

kernekreditinstituttet ikke påtage sig 

koncerninterne eksponeringer, som 

overstiger 25 % af kernekreditinstituttets 

justerede kapitalgrundlag mod en enhed, 

som ikke tilhører den samme delkoncern 

som kernekreditinstituttet. Grænsen for 

koncerninterne eksponeringer finder 

anvendelse på delkonsolideret basis og 

under hensyntagen til virkningerne af 

kreditrisikoreduktion og undtagelser i 

overensstemmelse med artikel 399-403 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 16 foreslås slettet, se nedenfor. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en stor eksponering, som overstiger 25 

% af kernekreditinstituttets justerede 

kapitalgrundlag, mod en finansiel enhed. 

a) en stor eksponering, som overstiger 25 

% af kernekreditinstituttets justerede 

kapitalgrundlag, mod en finansiel enhed. 
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Denne grænse for eksponeringer finder 

anvendelse på individuel og 

delkonsolideret basis og under hensyntagen 

til virkningerne af kreditrisikoreduktion og 

undtagelser i overensstemmelse med 

artikel 399-403 i forordning EU nr. 

575/2013 og artikel 16 i denne forordning 

Denne grænse for eksponeringer finder 

anvendelse på individuel og 

delkonsolideret basis og under hensyntagen 

til virkningerne af kreditrisikoreduktion og 

undtagelser i overensstemmelse med 

artikel 399-403 i forordning EU nr. 

575/2013 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) store eksponeringer, som overstiger 

200 % af kernekreditinstituttets justerede 

kapitalgrundlag, mod finansielle enheder. 

Denne grænse for eksponeringer finder 

anvendelse på individuel og 

delkonsolideret basis og under 

hensyntagen til virkningerne af 

kreditrisikoreduktion og undtagelser i 

overensstemmelse med artikel 399-403 i 

forordning EU nr. 575/2013 og artikel 16 

i denne forordning. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ingen grund til, at det samlede mængde store eksponeringer, der tillades, bør være 

mere begrænset for kernekreditinstitutter, som er blevet adskilt, end for kernekreditinstitutter, 

som ikke er blevet adskilt, fordi handelsaktiviteterne er mere begrænsede, især når det drejer 

sig om eksponeringer uden for koncernen. Den del af artiklen, der foreslår dette, udgår 

derfor. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 35 med 

henblik på at justere grænsen for 

koncerneksterne aggregerede store 

eksponeringer som fastsat i stk. 1, litra b), 

i overensstemmelse med det omfang, hvori 

kreditrisikoreduktionen anerkendes. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er heller ikke behov for delegerede retsakter under disse omstændigheder. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 16 udgår 

Kreditrisikoreduktionsteknikker  

Hvis der er truffet foranstaltninger i 

overensstemmelse med dette kapital, så 

gælder det i tillæg til bestemmelserne i 

artikel 399-403 i forordning (EU) nr. 

575/2013, at begrænsninger med hensyn 

til anerkendelse af 

kreditrisikoreduktionsteknikker finder 

anvendelse på beregning af 

eksponeringsværdier med henblik på at 

sikre overensstemmelse med de i denne 

forordnings artikel 14-15 omhandlede 

grænser for store eksponeringer. 

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 35 med 

henblik på at præcisere det omfang, hvori 

kreditrisikoreduktionsteknikker, herunder 

hvilken type kreditrisikoafdækning inden 
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for hvilke grænser, anerkendes med 

henblik på første afsnit med det formål at 

sikre, at kreditrisikoreduktionsteknikker 

ikke svigter, når risici opstår, således at 

kreditrisikoafdækningen genskabes på 

effektiv måde. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ingen grund til, at kreditrisikoreduktion skal anerkendes i mindre omfang for en 

adskilt enhed end for andre institutter, når det gælder regler for store eksponeringer. Denne 

artikel foreslås derfor slettet. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis en kompetent myndighed har truffet 

en afgørelse i overensstemmelse med 

artikel 10, stk. 3, om, at et 

kernekreditinstitut ikke må foretage visse 

handelsaktiviteter, indgiver 

kernekreditinstituttet eller i givet fald 

modervirksomheden i EU en 

adskillelsesplan til den kompetente 

myndighed senest seks måneder efter 

datoen for den i artikel 10, stk. 3, andet 

afsnit, omhandlede afgørelse. 

Hvis en kompetent myndighed har truffet 

en afgørelse i overensstemmelse med 

artikel 10, stk. 3, om, at et 

kernekreditinstitut ikke må foretage visse 

handelsaktiviteter, og kernekreditinstituttet 

specifikt er blevet pålagt at adskille disse 

aktiviteter, indgiver kernekreditinstituttet 

eller i givet fald modervirksomheden i EU 

en adskillelsesplan til den kompetente 

myndighed senest seks måneder efter 

datoen for den i artikel 10, stk. 3, andet 

afsnit, omhandlede afgørelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede ændring indføres med henblik på at skabe konsekvens med de foreslåede 

ændringer i artikel 10. 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed tager, når 

den gennemfører den i artikel 9 

omhandlede vurdering, og når den i 

overensstemmelse med artikel 10 

fremsætter krav til kernekreditinstituttet 

om ikke at foretage visse aktiviteter, 

hensyn til igangværende eller forudgående 

vurderinger af afviklingsmulighederne 

foretaget af relevante 

afviklingsmyndigheder i henhold til artikel 

13 og 13a i direktivet om et regelsæt for 

genopretning og afvikling. 

2. Den kompetente myndighed tager, når 

den gennemfører den i artikel 9 

omhandlede vurdering, og når den i 

overensstemmelse med artikel 10 

fremsætter krav til kernekreditinstituttet 

om ikke at foretage visse aktiviteter, 

hensyn til igangværende eller forudgående 

vurderinger af afviklingsmulighederne 

foretaget af relevante 

afviklingsmyndigheder i henhold til artikel 

15 og 16 i direktiv 2014/59/EU [BRRD]. 

 En konstatering fra den relevante 

afviklingsmyndigheds side af, at der ikke 

findes væsentlige hindringer for 

afviklingsmuligheden, anses ikke i sig selv 

for tilstrækkelig til at godtgøre, at de 

konklusioner, der er omhandlet i artikel 

10, stk. 3, ikke er begrundede. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den kompetente myndighed samarbejder 

med den relevante afviklingsmyndighed og 

udveksler relevante oplysninger, som anses 

for at være nødvendige for varetagelsen af 

dens opgaver. 

3. Den kompetente myndighed samarbejder 

med den relevante afviklingsmyndighed og 

udveksler relevante oplysninger, som anses 

for at være nødvendige for varetagelsen af 

dens opgaver, herunder listen over 

institutter, der falder ind under denne 

forordnings anvendelsesområde. 

Or. en 



 

PE546.551v01-00 40/56 PR\1046197DA.doc 

DA 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den kompetente myndighed sikrer, at de 

foranstaltninger, der træffes i henhold til 

dette kapitel, er i overensstemmelse med 

de foranstaltninger, der træffes i 

overensstemmelse med artikel 13b i 

forordning (EU) nr. 1024/2013, artikel 8, 

stk. 9, i forordning (EU) nr. [SRM], artikel 

13 og 13a samt artikel 14 og 15 i direktivet 

om et regelsæt for genopretning og 

afvikling og artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU. 

4. Den kompetente myndighed sikrer, at de 

foranstaltninger, der træffes i henhold til 

dette kapitel, er kompatible med de 

foranstaltninger, der træffes i 

overensstemmelse med artikel 13b i 

forordning (EU) nr. 1024/2013, artikel 8, 

stk. 9, i forordning (EU) nr. 8068/2014 

[SRM], artikel 13 og 13a samt artikel 14 og 

15 i direktiv 2014/59/EU [BRRD] og 

artikel 104 i direktiv 2013/36/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 [...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For så vidt angår artikel 3, litra b), nr. ii), 

beregnes tærsklerne på grundlag af det 

konsoliderede regnskab for 

1. For så vidt angår artikel 3, litra b), nr. ii), 

og artikel 9 beregnes tærsklerne på 

grundlag af det konsoliderede regnskab for 



 

PR\1046197DA.doc 41/56 PE546.551v01-00 

 DA 

modervirksomheden i EU. modervirksomheden i EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For så vidt angår artikel 3, litra b), nr. 

iii), beregnes tærsklerne på grundlag af de 

aktiviteter, som foretages i EU. 

2. For så vidt angår artikel 3, litra b), nr. 

iii), og artikel 9 beregnes tærsklerne på 

grundlag af de aktiviteter, som foretages i 

EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I forbindelse med artikel 3, stk. 1, litra 

b), skal beregningen af tærskler for 

enheder, der har gennemført en fusion i 

det foregående år, for to år forud for 

fusionen, baseres på de kombinerede 

konti i de fusionerede enheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den kompetente myndighed identificerer Den kompetente myndighed identificerer 
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senest den [OP insert the correct date by 

12 months of publication of this 

Regulation] de kreditinstitutter og 

koncerner, som i overensstemmelse med 

artikel 3 er omfattet af denne forordning, 

og underretter omgående EBA herom. 

årligt de kreditinstitutter og koncerner, 

som i overensstemmelse med artikel 3 er 

omfattet af denne forordning, og 

underretter omgående EBA herom. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Beregning af handelsaktiviteter Beregning af handelsrelaterede 

risikoeksponeringer og gæld, der kan 

anvendes til bail-in 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For så vidt angår artikel 3 beregnes 

handelsaktiviteter i overensstemmelse med 

den gældende regnskabsordning som 

følger: 

For så vidt angår artikel 3 beregnes 

handelsrelaterede risikoeksponeringer i 

overensstemmelse med den gældende 

reguleringsordning som følger: 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede foranstaltninger anvender veldefinerede og kendte lovgivningsmæssige 

definitioner og er udarbejdet på baggrund af de forsigtighedsforanstaltninger, der er udviklet 

gennem CRD IV. De fokuserer på det omfang, i hvilket markedsrisici og risici i forbindelse 

med modpartsrisikoen fra derivater udsætter en bank for risici, og sammenligner dem med de 

passiver, der kan indgå i MREL (selv om bufferne, som kan anvendes til bail-in og dermed for 
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tabsdækning for en nødlidende bank, er større end disse). 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Handelsaktiviteter = (TSA + TSL + DA + 

DL)/2, hvor: 

Handelsrelaterede risikoeksponeringer = 

RM + RD + RCVA, hvor: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) handelsværdipapiraktiver (Trading 

Securities Assets, "TSA") er aktiver, som 

udgør en del af en portefølje, som 

forvaltes sammen, og som udviser et nyligt 

mønster af kortsigtet realisation af 

gevinster, eksklusive derivataktiver 

a) risikoeksponering for markedsrisiko 

(RM) er den samlede risikoeksponering 

beregnet i overensstemmelse med artikel 

92, stk. 3, litra b) og c), i forordning (EU) 

nr. 575/2013, hvor 

kapitalgrundlagskravene ganges med en 

faktor på 12.5 for at opnå en 

risikoeksponering 

Or. en 

Begrundelse 

Den første foranstaltning vedrører eksponering for markedsrisici ved handelsaktiviteter, der 

tager højde for alle relevante markedsrisici (renterisici, valutarisici, aktierisici og 

råvarerisici) på den bedste måde, som de regulerende myndigheder har kunnet fremkomme 

med efter 20 års udvikling af markedsrisikorammen i Baselkomitéen. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) handelsværdipapirforpligtelser 

(Trading Securities Liabilities, "TSL") er 

forpligtelser indgået med henblik på 

tilbagekøb på kort sigt, som udgør en del 

af en portefølje, som forvaltes sammen, og 

som udviser et nyligt mønster af kortsigtet 

realisation af gevinster, eksklusive 

derivatforpligtelser 

b) risikoeksponering for modpartsrisiko 

ved derivater (RD) er summen af den 

samlede risikoeksponering for 

modpartsrisiko ved derivater i 

handelsbeholdningen, beregnet i 

overensstemmelse med tredje del, afsnit 

II, i forordning (EU) nr. 575/2013, og den 

samlede risikoeksponering for 

modpartsrisiko i handelsbeholdningen, 

beregnet i overensstemmelse med artikel 

92, stk. 3, litra f), i forordning (EU) nr. 

575/2013 

Or. en 

Begrundelse 

Den anden beregner kreditrisikoen, der stammer fra eksponeringer mod modparter fra 

derivateksponeringer, eftersom de beregnes inden for den tilsynsmæssige ramme. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) derivataktiver (Derivative Assets, 

"DA") er derivater med positive 

genanskaffelsesværdier, der ikke er 

identificeret som sikringsderivater eller 

indbyggede derivater 

c) risikoeksponering mod 

kreditværdijustering (RCVA) er den 

samlede risikoeksponering for 

kreditværdijustering for derivater, 

beregnet i overensstemmelse med artikel 

92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 

575/2013, hvor kapitalgrundlagskravene 

multipliceres med en faktor på 12,5 med 

henblik på at opnå en risikoeksponering 

Or. en 

Begrundelse 

Den tredje er den risiko, der er forbundet med en reduceret kreditrisiko inden for derivater, 

og som slet ikke blev beregnet i kapitalkrav før den finansielle krise, men som blev anerkendt 
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og blev en ny del af kapitalkravene i CRD IV. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) derivatforpligtelser (Derivative 

Liabilities, "DL") er derivater med 

negative genanskaffelsesværdier, der ikke 

er identificeret som sikringsderivater. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Aktiver og forpligtelser i forsikrings- og 

genforsikringsselskaber og i andre ikke-

finansielle virksomheder medtages ikke i 

beregningen af handelsaktiviteter. 

2. Aktiver i forsikrings- og 

genforsikringsselskaber og i andre ikke-

finansielle virksomheder medtages ikke i 

beregningen af handelsrelaterede 

eksponeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EBA udarbejder udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarter med henblik på at præcisere 

den metodologi, der skal anvendes til at 

beregne de i stk. 1 omhandlede 

handelsaktiviteter, under hensyntagen til 

udgår 
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forskellene mellem de gældende 

regnskabsordninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Eftersom disse foranstaltninger er veldefinerede i den tilsynsmæssige ramme., er der ikke 

behov for delegerede retsakter for så vidt angår disse foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EBA udarbejder udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarter med henblik på at præcisere 

den metodologi, der skal anvendes til at 

beregne de i stk. 1 omhandlede 

handelsaktiviteter, under hensyntagen til 

forskellene mellem de gældende 

regnskabsordninger. 

Med henblik på artikel 3 beregnes det 

samlede beløb af gæld, der kan anvendes 

til bail-in, som summen af instituttets 

kapitalgrundlag i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 575/2013 og andre 

passiver, der er kvalificeret som værende 

omfattet af minimumskravene for 

nedskrivningsrelevante passiver som 

defineret i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU 

(BRRD). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EBA forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest den 

[OP please introduce exact date 1 month 

from the day of publication of the 

Regulation]. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder i overensstemmelse med 

artikel 15 i forordning (EU) nr. 

1093/2010. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 35 om 

ændring af de i stk. 1, litra a)-d), 

omhandlede handelsaktiviteters 

bestanddele med henblik på at tage højde 

for ændringer i de gældende 

regnskabsordninger. 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 35 om 

ændring af de i stk. 1, litra a)-c), 

omhandlede handelsrelaterede 

risikoeksponeringers bestanddele med 

henblik på at tage højde for ændringer i de 

gældende reguleringsmæssige ordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udlevering af den fortjeneste, der er 

opnået, eller af det tab, der er undgået som 

følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb 

kan beregnes 

b) udlevering af den fortjeneste eller det 

tab, der ifølge den kompetente myndighed 

er opnået eller undgået som følge af 

overtrædelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) inddragelse eller suspendering af 

godkendelsen 

d) inddragelse af tilladelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) pålæggelse af administrative bøder 

inden for et loft på mindst tre gange den 

fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der 

er undgået som følge af overtrædelsen, 

såfremt disse beløb kan beregnes 

g) pålæggelse af administrative bøder på 

op til det dobbelte af den fortjeneste, der er 

opnået ved overtrædelsen, såfremt 

fortjenesten kan beregnes 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra h 



 

PR\1046197DA.doc 49/56 PE546.551v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) for fysiske personer: administrative 

bøder inden for et loft på mindst 5 000 000 

EUR eller i medlemsstater, hvor euroen 

ikke er den officielle valuta, den 

tilsvarende værdi i national valuta på 

datoen for denne forordnings ikrafttræden 

h) for fysiske personer: administrative 

bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 

medlemsstater, hvor euroen ikke er den 

officielle valuta, den tilsvarende værdi i 

national valuta på datoen for denne 

forordnings ikrafttræden 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1 – litra i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) for juridiske personer: administrative 

bøder inden for et loft på mindst 10 % af 

den samlede årlige omsætning for den 

juridiske person ifølge de seneste 

foreliggende regnskaber, der er godkendt 

af ledelsesorganet; hvis den juridiske 

person er en modervirksomhed eller en 

dattervirksomhed af den 

modervirksomhed, der skal udarbejde et 

konsolideret regnskab i henhold til 

direktiv 2013/34/EU, er den relevante 

årlige omsætning den samlede årlige 

omsætning eller den tilsvarende type 

indtægter i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsordning ifølge de 

seneste foreliggende konsoliderede 

regnskaber, der er godkendt af 

ledelsesorganet for den øverste 

modervirksomhed. 

(i) for juridiske personer: administrative 

bøder på op til 10 % af virksomhedens 

samlede årlige nettoomsætning i det 

foregående regnskabsår, herunder 

bruttoindkomsten bestående af 

renteindtægter og tilsvarende indtægter, 

indtægter fra aktier og andre 

værdipapirer med fast/variabelt afkast 

samt gebyrer og provisionsindtægter, idet 

disse elementer er omhandlet i artikel 316 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Or. en 
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Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 28a 

 ECB's sanktioner 

 I tilfælde af en overtrædelse som 

omhandlet i stk. 1 kan ECB som 

kompetent myndighed pålægge 

administrative sanktioner som fastlagt i 

artikel 18 i forordning (EU) nr. 

1024/2013. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) vigtigheden af den fortjeneste, den 

person, der er ansvarlig for overtrædelsen, 

har opnået, eller det tab, den person, der er 

ansvarlig for overtrædelsen, har undgået, 

såfremt disse beløb kan beregnes 

d) vigtigheden af den fortjeneste eller det 

tab, den person, der er ansvarlig for 

overtrædelsen, ifølge den kompetente 

myndighed har opnået eller undgået, 

såfremt disse beløb kan beregnes 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen overvåger regelmæssigt 

virkningerne af bestemmelserne i denne 

forordning i forhold til de i artikel 1 

omhandlede mål og stabiliteten i Unionens 

Kommissionen overvåger regelmæssigt 

virkningerne af bestemmelserne i denne 

forordning i forhold til de i artikel 1 

omhandlede mål og stabiliteten i Unionens 
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finansielle system som helhed under 

hensyntagen til udviklingen i 

markedsstrukturerne og udviklingen i de 

ved denne forordning regulerede enheder 

og deres aktiviteter, og fremsætter om 

nødvendigt lovgivningsforslag. Ved 

revisionen fokuseres der navnlig på 

anvendelsen af de i artikel 3 omhandlede 

tærskler, anvendelsen af det i artikel 6 

omhandlede forbud og dets effektivitet, 

omfanget af de i artikel 8 omhandlede 

aktiviteter og de i artikel 9 omhandlede 

parametrenes egnethed. Kommissionen 

indgiver senest den 1. januar 2020 og 

derefter regelmæssigt under hensyntagen 

til de kompetente myndigheders 

synspunkter en rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om ovennævnte 

spørgsmål, om nødvendigt ledsaget af et 

lovgivningsforslag. 

finansielle system som helhed under 

hensyntagen til udviklingen i 

markedsstrukturerne og udviklingen i de 

ved denne forordning regulerede enheder 

og deres aktiviteter, og fremsætter om 

nødvendigt lovgivningsforslag. Ved 

revisionen fokuseres der navnlig på 

hensigtsmæssigheden og anvendelsen af 

de i artikel 3 omhandlede tærskler, 

anvendelsen af det i artikel 6 omhandlede 

forbud og dets effektivitet, herunder 

undtagelserne fra det forbud, der er 

fastlagt i denne artikel, omfanget af de i 

artikel 8 omhandlede aktiviteter og de i 

artikel 9 omhandlede parametrenes 

egnethed. Kommissionen indgiver senest 

den 1. januar 2020 og derefter 

regelmæssigt under hensyntagen til de 

kompetente myndigheders synspunkter en 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

om ovennævnte spørgsmål, om nødvendigt 

ledsaget af et lovgivningsforslag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt, der vedtages efter 

artikel 6, stk. 6, artikel 8, stk. 3, artikel 10, 

stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 2, 

artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 

23, stk. 4, og artikel 27, stk. 3, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet inden to måneder fra 

meddelelsen af retsakten har gjort 

indsigelse til Europa-Parlamentet eller 

Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke vil gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

5. En delegeret retsakt, der vedtages efter 

artikel 6, stk. 6, artikel 8, stk. 3, artikel 10, 

stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 2, 

artikel 15, stk. 2, artikel 16, andet afsnit, 

artikel 23, stk. 4, og artikel 27, stk. 3, 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet inden for en frist 

på tre måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 

og Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-
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eller Rådets initiativ. Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

 

Der underinvesteres i Europa. Underinvesteringen i EU kan vurderes til et sted mellem 400 og 

700 mia. euro om året i forhold til situationen før krisen. Det er en alvorlig situation, fordi den 

ikke blot truer arbejdspladser og vækst, men også den finansielle stabilitet.  

Manglende modernisering og konkurrenceevne samt faldende beskæftigelse truer stabiliteten i 

de offentlige finanser og underminerer aktivværdier. Denne kombination kan meget vel føre 

til en ny finansiel krise, men denne gang fra et endnu svagere udgangspunkt, da store dele af 

vores økonomier ikke er kommet sig efter den seneste finansielle krise.  

Uden private investeringer vil værdien af aktiver falde og undergrave levedygtigheden af 

ellers finansielt sunde banker, som lever op til nye og væsentligt højere kapitalkrav. Moderne 

finansielle kriser har alle i større eller mindre grad været kendetegnet ved faldende 

aktivværdier, i de fleste tilfælde relateret til detailfinansiering af fast ejendom i kombination 

med faldende økonomisk vækst. Den svage vækst har været tæt forbundet med faldende 

konkurrenceevne, som igen skyldes utilstrækkelig finansiering af nye kommercielle 

investeringer og produktionskapacitet.  

Så hvis banker ikke er i stand til at finansiere kommercielle investeringer, bliver privatlån til 

fast ejendom en systemisk risiko. Dette må undgås for at få vækst i Europa igen. Det skal ske 

ved at gøre det muligt for bankerne i Europa at forsyne hele EU med likviditet. En 

velfungerende kapitalmarkedsunion forudsætter, at kanalerne til finansiering af vækst og nye 

arbejdspladser er åbne, og at der kan foretages investeringer i ny industri og nye virksomheder 

i hele unionen uafhængigt af medlemsstaternes offentlige finansers problemer. Produktive 

idéer og virksomhedsudvikling skal være i stand til at tiltrække kommercielle investeringer, 

dvs. finansiering.  

Ordførerens vurdering er, at dette er den største udfordring for den finansielle sektor i Europa, 

og at dette skal betragtes som en af de vigtigste opgaver i forbindelse med yderligere 

lovgivning for det indre finansielle marked.  

Banker skal nu kunne leve op til nye krav vedrørende kapital og afvikling og samtidig skal de 

have mulighed for at tilvejebringe kapital og finansiering gennem værdipapirmarkeder, f.eks. 

gennem securitisationer, og ved at flytte risici fra traditionelle banklån til markedsbaseret 

finansiering. Dette betyder, at banker bør have mulighed for at tilføre likviditet til det indre 

marked for långivning og finansiering af investeringer ved at yde market making-ydelser til 

værdipapirmarkedet. 

Universelle banker er systemisk vigtige, da de ved at handle på tværs af grænserne er store 

nok til at tiltrække international kapital og mobilisere finansielle ressourcer over hele Europa. 

De transformerer kapital om til likviditet, uanset i hvilken del af unionen, de er aktive, for at 

finansiere de investeringer, der samtidig spreder risiciene for dem.  

Specialiserede banker vil spille en vigtig rolle i at gøre dette muligt, men de vil ikke være 

tilstrækkelige. Øget afhængighed af dem ikke vil styrke stabiliteten i finanssektoren, og en 

satsning udelukkende på dem ville medføre en fare for vigtig likviditetsskabelse.  

Først og fremmest har specialiserede banker været mere udsat for systemiske chok og 

faldende aktivværdier end diversificerede banker. Som ECB har bemærket i sin rapport om 

bankstrukturerne i EU (september 2010) efter den umiddelbare krise: Selv om både 
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differentierede og specialiserede banker (især rene investeringsbanker) oplevede et fald i 

nettoindtægterne eller endda tab, nedskrivninger og rekapitaliseringer under krisen, har de 

diversificerede institutter vist sig at være mere modstandsdygtige, idet tabene inden for nogle 

markedssegmenter er blevet opvejet af alternative indtægtskilder. 

De seneste finansielle kriser, samt den, der stadig er i gang, har været forårsaget af forskellige 

faktorer, såsom detailbankvirksomhed i forbindelse med fast ejendom, manglende 

diversificering, afhængighed af kortsigtet finansiering og eksponering for erhvervsejendomme 

med faldende værdier. Diversificerede banker har haft bedre muligheder for at fordele risici 

end specialiserede banker. At have mere end en streng at spille på har betydet at være mere 

modstandsdygtig over for kriser.  

For det andet er den europæiske bankmodel blevet udviklet gennem flere hundrede år. Den er 

udviklet inden for rammerne af de europæiske finansielle markeder, erhvervslivets struktur i 

Europa med en stor mængde SMV’er, offentlige pensionsordninger og regulerede og 

overvågede banker, der yder sikkerhed for långiverne og indskydere. Det amerikanske system 

er også blevet udviklet gennem mere end hundrede år og har tilpasset sig de forskellige vilkår 

i den amerikanske økonomi. Mindre afhængighed af universelle banker vil ikke betyde en 

hurtig fremkomst af nye finansieringskanaler, men snarere en langsom udvikling af nye 

kreditinstitutter og udlån, og dermed et fald i investeringerne.  

For det tredje har ny finansiel lovgivning i EU ændret landskabet. Siden krisen har vi indført 

nye regler og bestemmelser, der gør de finansielle markeder af 2014 meget forskellige fra 

dem, vi havde i 2009. Forordningen om europæisk markedsinfrastruktur, MiFID 2, CRD IV, 

direktivet om indskudsgarantiordninger, BRRD, FTM, SRM samt EBA. Forkortelserne er 

mange, men symboliserer en helt anden struktur for de finansielle markeder. Regler, tilsyn og 

et markedsansvar, der er reelt.  

Långivning og finansiering kræver mere kernekapital, mere kapital, der kan bruges til bail-in, 

strengere risikokriterier og mere effektivt tilsyn samt mere forsigtig kontrol med banker fra 

investorernes side. Man kan sige, hvilket er både godt og ondt, at det er blevet vanskeligere at 

låne penge, fordi det er vanskeligere at låne penge ud. Større sikkerhed og stabilitet giver 

langsigtede vækstmuligheder, men mindre finansiering på kort sigt. Nye lovgivningsmæssige 

foranstaltninger må løse dette problem og udfordringen ved nye systemiske risici forårsaget af 

underinvestering.  

Øget stabilitet skal muliggøre øget finansiering af den europæiske økonomi inden for 

rammerne af de nye regler og tilsyn, vi har opnået. En udvikling, hvor en stigende andel af 

den finansielle formidling finder sted uden om de nye regler for kapital, afvikling og tilsyn vil 

helt klart vil betyde en øget systemisk risiko i kreditinstitutter, der er lige så systemisk vigtige 

som banker.  

Det er den indbyrdes afhængighed og risikoeksponeringen, der definerer de systemiske risici, 

ikke den diversificerede bankmodel eller en bestemt størrelse institut. Dette fremgik af den 

nylige stresstest sammen med vores erfaringer fra krisen. Det var ikke overvejende handel, 

der forårsagede den.  

Kommissionens forslag tager sigte på at færdiggøre det fælles regelsæt ved at gøre noget ved 

de systemiske risici, vi stadig udsættes for trods ny lovgivning. Ordføreren bifalder denne 

tilgang, men er af den opfattelse, at det skal være en risikobaseret tilgang, og at den ikke må 

føre til et øget antal transaktioner og finansiering, der finder sted uden for de regulerede og 

kontrollerede dele af den finansielle sektor. Den skal gennemføres på en måde, der udnytter 



 

PR\1046197DA.doc 55/56 PE546.551v01-00 

 DA 

de love, vi har vedtaget for nylig, og som har ændret landskabet, en måde, der drager nytte af 

den stabilitet, vi har opnået, med henblik på at give mulighed for skabe den likviditet og de 

kapitalmarkeder, vi har behov for, og som hænger sammen med den gennemførte lovgivning.  

Systemiske risici, som vi udsættes for i universelle banker skal imødegås gennem en 

risikobaseret tilgang, ikke ved at betragte én erhvervsstruktur som en systemisk risiko, når det 

ikke er tilfældet, og antage, at handel er mere systemisk risikabel end udlån, hvilket ikke er 

tilfældet. Samtidig skal vi sikre, at vi ikke bliver mere udsat for systemiske risici, der hidrører 

fra specialiserede bankers indbyrdes afhængighed, og som også udgør vitale dele i 

banksystemet.  

Hvis der er systemiske risici forbundet med universelle banker, der ikke er taget højde for ved 

CRD IV og BRRD, fordi de er opstået ud af en asymmetrisk sammensætning af handel og 

detailhandel, der skaber risici for indskyderne på grund af for stor eller for risikofyldt 

handelsvirksomhed, skal disse imødegås, ikke fordi det er handel, men på grund af de 

relevante risici, og kun med det formål at håndtere de manglende muligheder for afvikling. Vi 

bør frem for alt sikre, at skatteyderne ikke kommer til at betale.  

Det er naturligt, at denne lovgivning bør kobles sammen med BRRD for at opnå konsekvens 

med tidligere lovgivning og ikke overlappe eller komplicere.  

Kompetente myndigheders ansvar, som fastsat i BRRD, for at evaluere og træffe afgørelse om 

afviklingsmuligheder, hænger naturligt sammen med en afgørelse om adskillelse af 

handelsaktiviteter, der bringer indskydernes kapital i fare. Adskillelse kan være ét redskab, 

øget kapital eller færre risikobetonede aktiviteter kan være andre, som fastsat i BRRD.  

Ved sammenkædning af risikokriterier med en banks afviklingsmuligheder er det naturligt at 

undersøge risikoen i forhold til den kapital, der kan anvendes til bail-in, og dermed sætte 

fokus på risikoen for bail-in og respekten for den grundlæggende bestemmelse fra BRRD, om 

at regeringer eller skatteydere ikke skal redde aktionærer eller investorer gennem bail-in. 

Niveauet af kapital, der kan anvendes til bail-in, er et afgørende parameter for vurderingen af 

handelsrisikoen. Muligheden for afvikling skal være et centralt element for europæiske banker 

og for det fælles regelsæt, afgørende for vurderinger vedrørende adskillelse, øget kapital eller 

reduceret risikoeksponering.  

Ordføreren vil gerne understrege, at der er højt troværdige perspektiver ved en universal bank 

for så vidt angår at værne om respekten og troværdigheden af BRRD og kravet om, at ingen 

aktionær eller investor skal leve i håb om eller formodning om, at en anden vil redde banken. 

Banker, der kun er afhængige af indskydernes kapital, skal foretage bail-in af indskydere langt 

tidligere end universelle banker, hvilket truer med at skabe et problem med en systemisk 

risiko eller et politisk problem, der hindrer den formodede bail-in.  

Det er vigtigt at fastslå, at der ikke er noget, der fortæller os, at handel er mere risikabel end 

udlån, snarere tværtimod. Handel er en måde at bevare aktiver likvide på og omdanne kapital 

til långivning samt at fordele risiciene ved udlån. Handel med dækkede obligationer eller 

optioner på gennemsigtige markeder er ofte mere sikker end udlån til shoppingcentre eller 

kontorcentre. Handel kan være et nødvendigt middel til distribution og afbødning af risici, 

hvilket betyder at risikoen for indskud og den finansielle stabilitet mindskes.  

Ved at vælge en risikobaseret tilgang, der tager fat på de systemiske risici snarere end 

strukturer eller aktiviteter, det være sig udlån eller handel, kan vi opnå et endnu mere stabilt 

finansielt system og skabe grundlaget for en dynamisk kapitalmarkedsunion, der giver Europa 
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den likviditet, der er nødvendig til investeringer og vækst, som er endnu en forudsætning for 

finansiel stabilitet. Denne stabilitet er en af vores vigtigste udfordringer i forhold til at få Den 

Europæiske Union tilbage som en voksende og konkurrencedygtig region med arbejdspladser 

og velstand.  

 


