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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Ühtse kriisilahenduskorra ja 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomise 

selge õigusliku aluse jaoks tuleks 

kasutada liidu õigusraamistikku, ilma et 

oleks vaja kasutada valitsustevahelisi 

kokkuleppeid. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Ühtse järelevalvemehhanismi ja 

kriisilahenduskorraga paralleelsuse 

tagamiseks tuleks kohaldada Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi osalevate 

liikmesriikide suhtes. Euroopa hoiuste 

tagamise skeemi ei tohiks kohaldada ühtses 

järelevalvemehhanismis mitteosalevates 

liikmesriikides asutatud pankade suhtes. 

Seni kuni järelevalve liikmesriigis jääb 

ühtsest järelevalvemehhanismist välja, 

peaks see liikmesriik vastutama ka 

hoiustajate kaitse eest krediidiasutuse 

maksejõuetuse tagajärgede vastu. Ühtse 

järelevalvemehhanismiga ühinemisel peaks 

sellega ühinevate liikmesriikide suhtes 

muutuma automaatselt kohaldatavaks ka 
Euroopa hoiuste tagamise skeem. Lõpuks 

võiks Euroopa hoiuste tagamise skeem 

laieneda potentsiaalselt kogu siseturule. 

(14) Ühtse järelevalvemehhanismi ja 

kriisilahenduskorraga paralleelsuse 

tagamiseks tuleks kohaldada Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi osalevate 

liikmesriikide suhtes. Euroopa hoiuste 

tagamise skeemi ei tohiks kohaldada ühtses 

järelevalvemehhanismis mitteosalevates 

liikmesriikides asutatud pankade suhtes. 

Seni kuni järelevalve liikmesriigis jääb 

ühtsest järelevalvemehhanismist välja, 

peaks see liikmesriik vastutama ka 

hoiustajate kaitse eest krediidiasutuse 

maksejõuetuse tagajärgede vastu. Ühtse 

järelevalvemehhanismiga ühinemisel 

nõutakse liikmesriikidelt automaatselt 

pangandusliidu kolmanda sambaga 

ühinemist. Kuid sujuva ülemineku 

tagamiseks ning selleks, et vältida 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi aluseks 

olevate rahastamismehhanismide 

põhjendamatut koormamist, on 

asjakohane kehtestada üleminekukord, 

mis käsitleb Euroopa hoiuste tagamise 
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skeemiga pärast käesoleva määruse 

jõustumist liituvate riikide rahalist 

osalust. Sellise korra loomisel tuleks võtta 

arvesse olukorda asjaomases liikmesriigis, 

pöörates piisavalt tähelepanu 

konjunktuuritsüklile ning hiljutistele 

väljamaksesündmustele ja kriisilahenduse 

rahastamismeetmetele, samuti sellele, 

millises etapis liikmesriik Euroopa 

hoiuste tagamise skeemiga liitub. Lõpuks 

võiks Euroopa hoiuste tagamise skeem 

laieneda potentsiaalselt kogu siseturule. 

Selgitus 

Tähtis on arvestada seda, millises etapis riigid skeemiga liituvad, et kaaluda kehtestatavaid 

üleminekumeetmeid seoses nende rahalise osalusega skeemis, võttes asjakohaselt arvesse 

selliseid tingimusi nagu konjunktuuritsükkel ning hiljutised väljamaksesündmused ja 

kriisilahenduse rahastamismeetmed. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kogu siseturul võrdsete võimaluste 

tagamiseks on käesolev määrus kooskõlas 

direktiiviga 2014/49/EL. See täiendab selle 

direktiivi norme ja põhimõtteid, et tagada 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi 

nõuetekohane toimimine ning et tagada 

viimase piisav rahastamine. Seega on 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi raames 

hoiuste tagamise suhtes kohaldamisele 

kuuluv materiaalõigus kooskõlas sellega, 

mida kohaldavad liikmesriikide hoiuste 

tagamise skeemid või mitteosalevate 

liikmesriikide määratud asutused ning mis 

on ühtlustatud direktiivi 2014/49/EL 

kaudu. 

(15) Kogu siseturul võrdsete võimaluste 

tagamiseks on käesolev määrus kooskõlas 

direktiiviga 2014/49/EL. See täiendab selle 

direktiivi norme ja põhimõtteid, et tagada 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi 

nõuetekohane toimimine ning et tagada 

viimase piisav rahastamine. Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi peamine eesmärk 

on parandada tulemuslikku hoiuste 

tagamise raamistikku, et kaitsta 

hoiustajaid hoiuste kättesaamatuks 

muutumise tagajärgede eest. Skeemi 

eesmärk on tagada osalevate hoiuste 

tagamise skeemidega seotud 

krediidiasutuste kõikidele hoiustajatele 

võrdsel tasemel kaitse. Seega on Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi raames hoiuste 

tagamise suhtes kohaldamisele kuuluv 

materiaalõigus kooskõlas sellega, mida 

kohaldavad liikmesriikide hoiuste tagamise 

skeemid või mitteosalevate liikmesriikide 
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määratud asutused ning mis on ühtlustatud 

direktiivi 2014/49/EL kaudu. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a.  Juhul kui vastavalt määruse (EL) 

nr 1024/2013 artiklile 7 alustatakse 

tihedat koostööd EKP ja sellise osaleva 

liikmesriigi vahel, mille rahaühik ei ole 

euro, määrab kriisilahendusnõukogu 

kõnealuse liikmesriigiga kokkuleppel 

kolme kuu jooksul alates tiheda koostöö 

alustamise otsuse vastuvõtmisest kindlaks 

üksikasjaliku korra ja võimalikud 

tingimused, mida kohaldatakse nende 

osamaksete või osamaksete eelnevalt 

kindlaks määratud osa ülekandmise 

suhtes hoiuste tagamise fondi, mis maksti 

asjaomases liikmesriigis ametlikult 

tunnustatud hoiuste tagamise skeemidesse 

asjaomaste hoiuste tagamise skeemidega 

seotud krediidiasutuste poolt ning mida 

need hoiuste tagamise skeemid kogusid 

alates käesoleva määruse jõustumisest, 

kooskõlas artiklis 41j sätestatud 

rahastamiskavaga.  

 Ülekantavate summade arvutamiseks 

üksikasjaliku korra ja ülekannete ajakava 

kehtestamisel arvestatakse asjakohaselt 

asjaomases liikmesriigis tunnustatud 

hoiuste tagamise skeemide sujuvat 

üleminekut Euroopa hoiuste tagamise 

skeemi, võttes arvesse ka seda, millises 

etapis liikmesriik Euroopa hoiuste 

tagamise skeemiga liitub, samuti selliseid 

asjaolusid nagu konjunktuuritsükkel ning 

hiljutised väljamaksesündmused ja 

kriisilahenduse rahastamismeetmed.  
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Selgitus 

Kui EKP ja liikmesriigi vahel alustatakse tihedat koostööd, hakatakse liikmesriigi suhtes 

kohaldama pangandusliidu kõiki sambaid, sh Euroopa hoiuste tagamise skeemi. Et tagada 

sujuv üleminek hoiuste tagamise skeemilt Euroopa hoiuste tagamise skeemile, tuleks 

kasutusele võtta järkjärguline lähenemisviis, võttes arvesse riigi majanduslikku olukorda, 

tema hoiuste tagamise skeemide süsteemi ning seda, millises Euroopa hoiuste tagamise 

skeemi etapis tihedat koostööd alustatakse. Selle artikli sätted peegeldavad üldjoontes neid 

sätteid, mida kohaldatakse tiheda koostöö lõpetamise puhul. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 34 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (9 a) Artikli 34 lõige 5 asendatakse 

järgmisega: 

„5. Kriisilahendusnõukogu, EKP, 

liikmesriikide pädevad asutused ja 

liikmesriikide kriisilahendusasutused 
võivad koostada vastastikuse mõistmise 

memorandumid teabevahetuse korra kohta. 

Teabevahetust kriisilahendusnõukogu, 

EKP, liikmesriikide pädevate asutuste ja 

liikmesriikide kriisilahendusasutuste 
vahel ei loeta ametisaladuse hoidmise 

nõude rikkumiseks.“ 

„5. Kriisilahendusnõukogu, EKP, 

liikmesriikide pädevad asutused, 

liikmesriikide kriisilahendusasutused ja 

direktiivi 2014/59/EL alusel määratud 

riiklikud asutused võivad koostada 

vastastikuse mõistmise memorandumid 

teabevahetuse korra kohta. Teabevahetust 

kriisilahendusnõukogu, EKP, 

liikmesriikide pädevate asutuste, 

liikmesriikide kriisilahendusasutuste ja 

direktiivi 2014/59/EL alusel määratud 

riiklike asutuste vahel ei loeta 

ametisaladuse hoidmise nõude 

rikkumiseks. “ 

Selgitus 

Käesoleva klausli eesmärk on muuta määruse (EL) nr 806/2014 artiklit 34, et lisada direktiivi 

2014/49/EL alusel määratud riiklikud asutused nende asutuste hulka, kellel on selgelt 

väljendatud õigus koostada vastastikuse mõistmise memorandumeid teabevahetuse kohta, 

tagamaks, et kõikidel sellistel teabevahetustel on nõuetekohane õiguslik alus ning neid ei saa 

pidada ametisaladuse hoidmise nõude rikkumiseks. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi kattest 

diskvalifitseerimine 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi kattest 

diskvalifitseerimise menetlus 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Euroopa hoiuste tagamise skeem ei 

kata osalevat hoiuste tagamise skeemi 

edasitagamise, kaastagamise ega täieliku 

tagamise etapis, kui komisjon omal 

algatusel või kriisilahendusnõukogu või 

osaleva liikmesriigi taotlusel otsustab ja 

teavitab kriisilahendusnõukogu vastavalt, 

et vähemalt üks järgmistest 

diskvalifitseerimistingimustest on 

täidetud: 

1.  Euroopa hoiuste tagamise skeem ei 

kata osalevat hoiuste tagamise skeemi, kui 

komisjon omal algatusel või 

kriisilahendusnõukogu või osaleva 

liikmesriigi taotlusel käivitab ja viib lõpule 

diskvalifitseerimismenetluse. Sellise 

menetluse võib käivitada, kui komisjon on 

seisukohal, et tegu on ühega järgmistest 

juhtumitest: 

(a)  osalev hoiuste tagamise skeem on 

jätnud täitmata direktiivi 2014/49/EL 

artiklist 4, 6, 7 või 10 tulenevad 

kohustused; 

(a)  osalev hoiuste tagamise skeem on 

jätnud täitmata direktiivi 2014/49/EL 

artiklist 4, 6, 7 või 10 tulenevad 

kohustused; 

(b)  osalev hoiuste tagamise skeem, 

asjassepuutuv haldusasutus direktiivi 

(b)  osalev hoiuste tagamise skeem, 

asjassepuutuv haldusasutus direktiivi 
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2014/49/EL artikli 3 tähenduses või mis 

tahes muu vastava liikmesriigi 

asjassepuutuv asutus on toiminud 

konkreetse Euroopa hoiuste tagamise 

skeemi katte taotluse suhtes viisil, mis on 

vastuolus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 

lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö 

põhimõttega. 

2014/49/EL artikli 3 tähenduses või mis 

tahes muu vastava liikmesriigi 

asjassepuutuv asutus on toiminud 

konkreetse Euroopa hoiuste tagamise 

skeemi katte taotluse suhtes viisil, mis on 

vastuolus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 

lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö 

põhimõttega. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kriisilahendusnõukogu jälgib 

pidevalt, kas kehtib üks lõike 1 punktis a 

või punktis b osutatud olukordadest. Kui 

kriisilahendusnõukogu tuvastab, et kehtib 

üks sellistest olukordadest, teavitab ta 

sellest viivitamata komisjoni. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.  Kui osalev hoiuste tagamise skeem 

on juba saanud rahastamise ja seoses 

väljamaksesündmusega või 

kriisilahendusega on täidetud vähemalt 

2.  Kui komisjon on seisukohal, et 

vähemalt üks 

diskvalifitseerimistingimustest on 

täidetud, saadab ta selle kohta ametliku 
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üks lõikes 1 osutatud diskvalifitseeriv 

tingimus, võib komisjon anda korralduse 

rahastamise osaliseks või täielikuks 

tagasimaksmiseks hoiuste tagamise 

fondile. 

teate hoiuste tagamise skeemile ja osaleva 

liikmesriigi määratud asutusele direktiivi 

2014/49/EL artikli 2 punkti 18 

tähenduses, samuti liikmesriigi pädevale 

asutusele või asutustele. Samuti teavitab 

ta asjaomast liikmesriiki või liikmesriike. 

Kirjas peavad olema esitatud põhjendused 

selle kohta, miks on komisjon seisukohal, 

et lõikes 1 osutatud 

diskvalifitseerimisemenetluse võib 

käivitada. Kahe kuu jooksul pärast sellise 

ametliku teate saamist esitab määratud 

asutus tihedas koostöös hoiuste tagamise 

skeemi ja liikmesriigi pädeva asutusega 

komisjonile oma tähelepanekud. Ta võtab 

kiiresti parandusmeetmed, et käsitleda 

tuvastatud puudusi ning tagada, et lõikes 

1 osutatud diskvalifitseerimismenetluse 

käivitamise põhjused on kõrvaldatud. Ta 

kirjeldab oma vastuses üksikasjalikult, 

milliseid samme ta kavatseb selle 

eesmärgi saavutamiseks astuda.  

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a.  Kui komisjon on pärast vastuse 

hindamist ja kriisilahendusnõukoguga 

konsulteerimist seisukohal, et ta ei ole 

saanud piisavaid tagatisi ametlikus teates 

nimetatud puuduste käsitlemise kohta, 

võib ta kohaldada rahatrahvi vastavalt 
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lõikele 7. Lisaks võib ta saata hoiuste 

tagamise skeemile, osaleva liikmesriigi 

määratud asutusele ja liikmesriigi 

pädevale asutusele põhjendatud 

arvamuse, milles nõuab, et nad tagaksid 

mõistliku aja jooksul, et lõikes 1 osutatud 

diskvalifitseerimismenetluse käivitamise 

põhjused on kõrvaldatud.  

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – punkt 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b.  Lõikes 2 a osutatud rahatrahvi ei 

kohaldata, kui kohustuste täitmata 

jätmine on tingitud üksnes kõnealuse 

liikmesriigi asjaomase haldusasutuse või 

muu asjassepuutuva asutuse tegevusest, 

millele on osutatud lõike 1 punktis b. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 



 

AD\1121911ET.docx 11/19 PE592.152v03-00 

 ET 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – punkt 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c.  Kui hoiuste tagamise skeem või 

liikmesriigi määratud asutus ei täida 

nõudeid põhjendatud arvamuses 

määratud ajavahemiku jooksul, võib 

komisjon diskvalifitseerimismenetluse 

lõpule viia, tehes lõpliku otsuse Euroopa 

hoiuste tagamise skeemi kattest 

diskvalifitseerimise kohta. Ta teavitab 

sellest otsusest viivitamata Euroopa 

Parlamenti, asjaomast liikmesriiki või 

liikmesriike ja kriisilahendusnõukogu. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 2 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 d.  Komisjon võib igal ajal otsustada 

ametlikult diskvalifitseerimismenetluse 

lõpetada, kui ta jõuab järeldusele, et 

hoiuste tagamise skeem või liikmesriigi 

määratud asutus on puudused 

nõuetekohaselt kõrvaldanud ega vasta 

enam ühelegi 

diskvalifitseerimistingimusele. Ta teavitab 
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sellest otsusest Euroopa Parlamenti, 

asjaomast liikmesriiki või liikmesriike ja 

kriisilahendusnõukogu. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 2 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 e.  Kui osalev hoiuste tagamise skeem 

on juba saanud rahastamise ja seoses 

väljamaksesündmusega või 

kriisilahendusega on täidetud vähemalt 

üks lõikes 1 osutatud diskvalifitseeriv 

tingimus, võib komisjon pärast 

diskvalifitseerimismenetluse lõppu anda 

korralduse rahastamise osaliseks või 

täielikuks tagasimaksmiseks hoiuste 

tagamise fondile. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41i – lõige 2 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 f.  Komisjon võtab pärast Euroopa 

Pangandusjärelevalvega konsulteerimist 

vastu delegeeritud õigusaktid artiklis 93 

sätestatud korras, et täiendada käesolevat 

määrust üksikasjalike eeskirjade 

kehtestamisega metoodika, menetluse ja 

tingimuste kohta seoses järgmisega: 

 (a)  lõikes 2a osutatud rahatrahvide 

kohaldamine kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu asjassepuutuvate 

sätetega ning 

 (b)  diskvalifitseeritud hoiuste 

tagamise skeemi kuuluvatelt 

krediidiasutustelt kogutud vahendite 

tagasimaksmine hoiuste tagamise 

skeemile pärast 

diskvalifitseerimismenetluse lõppu. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks ning arvestades diskvalifitseerimise suurt mõju liikmesriigi 

pangandussektorile, peab diskvalifitseerimise menetlus olema üksikasjalikumalt sätestatud. 

See hõlmab rikkumise hindamist komisjoni poolt ning hoiuste tagamise skeemi ja riiklike 

ametiasutuste võimalust võtta parandusmeetmeid. Täielikku diskvalifitseerimist tuleks 

kaaluda ainult juhul, kui see on rikkumise suhtes proportsionaalne, ning seda tuleks kasutada 

pärast seda, kui kindlaks määratud tähtaja jooksul ei ole järgitud ajutisi jõustamismeetmeid. 

Väiksemate rikkumiste puhul võiks kasutada rahatrahvi. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 41j – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.  Pärast konsulteerimist 2. Pärast konsulteerimist 
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kriisilahendusnõukoguga võib komisjon 

kinnitada erandi lõikes 1 sätestatud nõuete 

suhtes nõuetekohaselt põhjendatud alustel, 

mis on seotud vastava liikmesriigi 

konjunktuuritsükli, protsükliliste 

osamaksete võimaliku mõju või 

liikmesriigi tasandil toimunud 

väljamaksesündmusega. Erandid peavad 

olema ajutised ja neile võib kohalduda 

teatud tingimuste täitmine. 

kriisilahendusnõukoguga võib komisjon 

kinnitada erandi lõikes 1 sätestatud nõuete 

suhtes nõuetekohaselt põhjendatud alustel, 

mis on seotud vastava liikmesriigi 

konjunktuuritsükli, protsükliliste 

osamaksete võimaliku mõju või 

liikmesriigi tasandil toimunud 

väljamaksesündmuse või kriisilahenduse 

rahastamismeetmega. Ta teavitab 

Euroopa Parlamenti erandi tegemise 

kavatsusest ja esitab vajaduse korral 

kriisilahendusnõukogu arvamuse. Erandid 

peavad olema ajutised ja neile võib 

kohalduda teatud tingimuste täitmine. 

Nende tegemisel tuleks võtta arvesse 

asjaomase liikmesriigi majanduse ja 

rahanduse olukorda, selle hoiuste 

tagamise skeemide süsteemi rahalist 

tugevust ning seda, millises etapis 

liikmesriik Euroopa hoiuste tagamise 

skeemiga liitub.  

Selgitus 

Tähtis on arvestada seda, millises etapis riigid skeemiga liituvad, et kaaluda kehtestatavaid 

üleminekumeetmeid seoses nende rahalise osalusega skeemis, muu hulgas juhul, kui tehakse 

erand rahastamiskavast, võttes asjakohaselt arvesse selliseid tingimusi nagu 

konjunktuuritsükkel ning hiljutised väljamaksesündmused ja kriisilahenduse 

rahastamismeetmed. Sellise erandi tegemisest tuleks teavitada Euroopa Parlamenti ja 

parlamendil peaks olema juurdepääs kriisilahendusnõukogu arvamusele, kui selline arvamus 

on esitatud. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 51 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kriisilahendusnõukogu ühine 

täiskogu tuleb kokku vähemalt kaheks 

tavapäraseks koosolekuks aastas. Lisaks 

sellele tuleb täiskogu kokku esimehe 

algatusel või vähemalt kolmandiku 

täiskogu liikmete nõudmisel. Komisjoni 

esindaja võib taotleda esimehelt 

kriisilahendusnõukogu ühise täiskogu või 

2. Kriisilahendusnõukogu ühine 

täiskogu tuleb kokku vähemalt kaheks 

tavapäraseks koosolekuks aastas. Lisaks 

sellele tuleb täiskogu kokku esimehe 

algatusel või vähemalt kolmandiku 

täiskogu liikmete nõudmisel. Komisjoni 

või EKP esindaja võib taotleda esimehelt 

kriisilahendusnõukogu ühise täiskogu või 
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vastavalt ühtse kriisilahenduskorra või 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi täiskogu 

kokkukutsumist. Esimees esitab kirjalikud 

põhjendused, kui ta ei kutsu istungit 

õigeaegselt kokku.  

vastavalt ühtse kriisilahenduskorra või 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi täiskogu 

kokkukutsumist. Esimees esitab kirjalikud 

põhjendused, kui ta ei kutsu istungit 

õigeaegselt kokku.  

Selgitus 

Arvestades EKP eksperditeadmisi ning EKP esindaja viibimist alalise vaatlejana 

kriisilahendusnõukogu täitevistungitel ja täiskogu istungitel koos komisjoni esindajaga ning 

asjaolu, et tal on komisjoni esindajaga samasugused aruteludes osalemise ja dokumentidele 

juurdepääsu õigused, tundub olevat põhjendatud anda EKP esindajale sarnaselt komisjoni 

esindajaga õigus taotleda kriisilahendusnõukogu erakorralise istungi kokkukutsumist. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 33 a (uus) 

Määrus (EL) nr 806/2014 

Artikkel 67 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Artiklile 67 lisatakse lõige 4 a: 

 „4 a. Kõik lepingu sätted, mis on 

vajalikud ühtse kriisilahenduskorra 

nõuetekohaseks toimimiseks, lisatakse 

käesolevasse määrusesse kahe aasta 

jooksul pärast selle jõustumist.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39 – alapunkt a 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 93 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.  Artikli 19 lõikes 8, artikli 65 lõikes 

5, artikli 69 lõikes 5, artikli 71 lõikes 3, 

artikli 74b lõikes 5, artikli 74c lõikes 5, 

artikli 74d lõikes 4 ja artikli 75 lõikes 4 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

2.  Artikli 19 lõikes 8, artikli 41i lõikes 

2 f, artikli 65 lõikes 5, artikli 69 lõikes 5, 

artikli 71 lõikes 3, artikli 74b lõikes 5, 

artikli 74c lõikes 5, artikli 74d lõikes 4 ja 

artikli 75 lõikes 4 osutatud õigus võtta 
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õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates artiklis 99 osutatud 

asjakohastest kuupäevadest. 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates artiklis 

99 osutatud asjakohastest kuupäevadest. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepaneku 15 sätetega. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39 – alapunkt b 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 93 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.  Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 19 lõikes 8, artikli 65 lõikes 

5, artikli 69 lõikes 5, artikli 71 lõikes 3, 

artikli 74b lõikes 5, artikli 74c lõikes 5, 

artikli 74d lõikes 4 ja artikli 75 lõikes 4 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

4.  Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 19 lõikes 8, artikli 41i lõike 2 

f, artikli 65 lõikes 5, artikli 69 lõikes 5, 

artikli 71 lõikes 3, artikli 74b lõikes 5, 

artikli 74c lõikes 5, artikli 74d lõikes 4 ja 

artikli 75 lõikes 4 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepaneku 15 sätetega. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39 – alapunkt c 

Määrus nr 806/2014 

Artikkel 93 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.  Artikli 19 lõike 8, artikli 65 lõike 5, 6.  Artikli 19 lõike 8, artikli 41i lõike 2 
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artikli 69 lõike 5, artikli 71 lõike 3, artikli 

74b lõike 5, artikli 74c lõike 5, artikli 74d 

lõike 4 ja artikli 75 lõike 4 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

kohta vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kolme kuu võrra. 

f, artikli 65 lõike 5, artikli 69 lõike 5, 

artikli 71 lõike 3, artikli 74b lõike 5, artikli 

74c lõike 5, artikli 74d lõike 4 ja artikli 75 

lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle kohta vastuväiteid või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 

võrra. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepaneku 15 sätetega. 
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