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Muudatusettepanek 83
Auke Zijlstra

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Bastiaan Belder

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. nl

Muudatusettepanek 85
Auke Zijlstra

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 114 ei ole 
ettepaneku vastuvõtmiseks kohane 
õiguslik alus;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Auke Zijlstra

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu sellele, et ettepanek 
rikub riikide eelarvesõltumatust, mistõttu 
Euroopa Komisjon saaks ettepaneku 
seaduslikult Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitada vaid asutamislepingu 
muutmise korral;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Praeguse rahvusvahelise finants- ja 
majanduskriisi algusest alates valitseb 
Euroopa pankade kahjude suuruse suhtes 
ebaselgus ning ei ole teada, kui paljudes 
ja millistes pankades tuleks objektiivsete 
ja ühtsete kriteeriumide kohaldamise 
korral tegelikult solveerimismenetlust 
alustada. Ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tuleb enne 2014. aasta lõppu 
korraldada stressitestid. Kui kõnealuste 
stressitestide kohaselt vajavad mõned 
pangad lisarahastust, peaksid selle 
tagama nende pankade omanikud ja 
pankade järelevalve eest vastutanud 
liikmesriigid. Ühtset 
solveerimismehhanismi võib kohaldada 
vaid pärast kõikide probleemsete varade 
realiseerimist, kapitalinõuete täitmist ja 
siis, kui pangandussüsteemi peetakse 
usaldusväärseks ka muudes aspektides. 
Seepärast peaks ühtne 
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solveerimismehhanism käivituma alles 
pärast 2017. aasta lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Usalduse puudumist ja turu 
ebastabiilsust süvendavad riikide 
solveerimiseeskirjade ja vastavate 
haldustavade vahelised erinevused ning 
see, et puudub ühtne liidu tasandi menetlus 
piiriüleste pankade solveerimise kohta 
otsuste tegemiseks, kuna need ei taga 
kindlust ja prognoositavust panga 
maksejõuetusse sattumise võimalike 
tagajärgede suhtes. Riigi tasandil tehtavad 
solveerimisotsused võivad põhjustada 
konkurentsi moonutamist ja 
lõppkokkuvõttes kahjustada siseturgu.

(2) Usalduse puudumist ja turu 
ebastabiilsust süvendavad riikide 
solveerimiseeskirjade ja vastavate 
haldustavade vahelised erinevused ning 
see, et puudub ühtne liidu tasandi menetlus 
piiriüleste pankade solveerimise kohta 
otsuste tegemiseks, kuna need ei taga 
kindlust ja prognoositavust panga 
maksejõuetusse sattumise võimalike 
tagajärgede suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Finantsturgude praeguse 
killustatuse vähendamiseks tuleks riikide 
ja pangandussektori vahelised seosed, mis 
avaldasid kriisi ajal kogu liidu 
majandusele laastavat mõju, kaotada. 
Kuigi pangandusliit seisab stabiilsel 
alusel alles siis, kui on püstitatud kõik 
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kolm sammast, s.t on loodud ka hoiuste 
tagamise skeemi ühtne Euroopa 
mehhanism, on ühtse 
solveerimismehhanismi loomine sel teel 
juba üheks suureks sammuks.

Or. de

Muudatusettepanek 90
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Teatavate liikmesriikide suutmatus 
seada pankade solveerimise valdkonnas 
sisse hästitoimivad institutsioonid on 
suurendanud viimastel aastatel 
panganduskriisi tekitatud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Liikmesriikide ametiasutustel võivad 
olla stiimulid päästa pangad enne 
solveerimise kohaldamist riigi raha abil 
ning seega on Euroopa 
solveerimismehhanismi loomine määrav 
võrdsete võimaluste ja neutraalsema 
lähenemisviisi tagamiseks, et otsustada, 
kas konkreetne pank tuleb solveerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga [ ]13 on riigisisesed pankade 
solveerimise eeskirjad teataval määral 
ühtlustatud ning sellega on ette nähtud 
solveerimisasutustevaheline koostöö 
piiriüleste pankade maksejõuetusega 
tegelemiseks. Siiski ei ole direktiiviga [ ] 
ette nähtud ühtlustamine täielik ja otsuste 
tegemise menetlus ei ole tsentraliseeritud. 
Direktiiviga [ ] nähakse põhimõtteliselt ette 
ühised solveerimisvahendid ja -õigused, 
mida iga liikmesriigi siseriiklikud asutused 
saavad kasutada, ent nende vahendite 
kohaldamine ja riikliku 
rahastamismehhanismi kasutamine 
solveerimismenetluste toetuseks jäetakse 
siseriiklike asutuste otsustada. Direktiiviga 
[ ] ei ole välistatud, et liikmesriigid teevad 
piiriüleste gruppide solveerimise kohta 
eraldi ja potentsiaalselt vastukäivaid 
otsuseid, mis võivad suurendada 
solveerimise kogukulusid. Kuna 
direktiiviga nähakse ette riiklikud 
rahastamismehhanismid, ei vähendata 
sellega ka piisavalt pankade sõltuvust 
riigieelarvetest makstavast toetusest ning 
ei välistata seda, et liikmesriigid lähtuvad
rahastamismehhanismide kasutamisel eri 
lähenemisviisidest.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga [ ]13 on riigisisesed pankade 
solveerimise eeskirjad teataval määral 
ühtlustatud ning sellega on ette nähtud 
solveerimisasutustevaheline koostöö 
piiriüleste pankade maksejõuetusega 
tegelemiseks. Siiski ei ole otsuste tegemise 
menetlus tsentraliseeritud. Direktiiviga [ ] 
nähakse põhimõtteliselt ette ühised 
solveerimisvahendid ja -õigused, mida iga 
liikmesriigi siseriiklikud asutused saavad 
kasutada, ent nende vahendite kohaldamine 
ja riikliku rahastamismehhanismi 
kasutamine solveerimismenetluste 
toetuseks jäetakse siseriiklike asutuste 
otsustada. Direktiiviga [ ] ei ole välistatud, 
et liikmesriigid teevad piiriüleste gruppide 
solveerimise kohta eraldi ja potentsiaalselt 
vastukäivaid otsuseid, mis võivad 
suurendada solveerimise kogukulusid. 
Direktiiviga nähakse ette riiklikud 
rahastamismehhanismid.

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik ning 
muudetakse nõukogu direktiive 
77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 
2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik ning 
muudetakse nõukogu direktiive 
77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 
2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 
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2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ 
ning määrust (EL) nr 1093/2010. ELT C, , 
lk.

2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ 
ning määrust (EL) nr 1093/2010. ELT C, , 
lk.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemuslike ühtsete solveerimisotsuste 
tagamine liidus tegutsevate maksejõuetuse 
ohus olevate pankade, sealhulgas liidu 
tasandil kaasatud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta, on finantsteenuste siseturu 
loomise lõpuleviimiseks keskse tähtsusega. 
Siseturul võib ühe liikmesriigi pankade 
maksejõuetusse sattumine kahjustada kogu 
liidu finantsturgude stabiilsust. Tulemuslike 
ja ühtsete solveerimiseeskirjade ja võrdsete 
solveerimise rahastamistingimuste tagamine 
kõigis liikmesriikides ei ole mitte ainult nende 
liikmesriikide huvides, kus pangad 
tegutsevad, vaid üldkokkuvõttes kõigi 
liikmesriikide huvides, kuna see on vahend, 
mis võimaldab säilitada konkurentsi ja 
parandada siseturu toimimist. 
Pangandussüsteemid on siseturul omavahel 
tihedalt seotud, pangandusgrupid on 
rahvusvahelised ja pankade varades on suur 
osakaal välismaistel varadel. Ühtse 
solveerimismehhanismi puudumisel oleks 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides aset leidvatel pangakriisidel 
suurem negatiivne süsteemne mõju ka selles 
mitteosalevatele liikmesriikidele. Ühtse 
solveerimismehhanismi loomine suurendaks 
osalevate liikmesriikide pankade stabiilsust ja 
väldiks kriisi levikut mitteosalevatesse 
liikmesriikidesse ning hõlbustaks seega kogu 
siseturu toimimist.

(7) Kriisiolukorras olevate riikide pankade 
bilanssides ei ole halbade laenudega seotud 
lähenemisviis piisavalt tagatud, kuna nii 
riiklikul kui Euroopa tasandil on ette nähtud 
päästevahendid, mis on piisavalt suured 
kapitalivajaduse katmiseks. Avaliku 
kaitsemehhanismi puudumine on 
problemaatiline eelkõige seetõttu, et selles ei 
ole piisavalt tehtud kokkuleppeid 
liikmesriikide omavaheliste ning 
liikmesriikide ja euroala riikide vaheliste 
kohustuste mõistliku jagamise kohta. Lisaks 
sellele on vaja häid kokkuleppeid, et vältida 
selliste võlgade tasakaalustamatuse teket 
euroalal. Pangandusliit, mille alla kuuluvad 
ka ühtne solveerimismehhanism ja ühtne 
pankade solveerimisfondid, ei ole soovitatav 
tõhusa süsteemi puudumise tõttu.

Or. nl
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Muudatusettepanek 94
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemuslike ühtsete solveerimisotsuste 
tagamine liidus tegutsevate maksejõuetuse 
ohus olevate pankade, sealhulgas liidu 
tasandil kaasatud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta, on finantsteenuste 
siseturu loomise lõpuleviimiseks keskse 
tähtsusega. Siseturul võib ühe liikmesriigi 
pankade maksejõuetusse sattumine 
kahjustada kogu liidu finantsturgude 
stabiilsust. Tulemuslike ja ühtsete 
solveerimiseeskirjade ja võrdsete 
solveerimise rahastamistingimuste 
tagamine kõigis liikmesriikides ei ole mitte 
ainult nende liikmesriikide huvides, kus 
pangad tegutsevad, vaid üldkokkuvõttes 
kõigi liikmesriikide huvides, kuna see on 
vahend, mis võimaldab säilitada 
konkurentsi ja parandada siseturu 
toimimist. Pangandussüsteemid on 
siseturul omavahel tihedalt seotud, 
pangandusgrupid on rahvusvahelised ja 
pankade varades on suur osakaal 
välismaistel varadel. Ühtse 
solveerimismehhanismi puudumisel oleks 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides aset leidvatel pangakriisidel 
suurem negatiivne süsteemne mõju ka 
selles mitteosalevatele liikmesriikidele. 
Ühtse solveerimismehhanismi loomine 
suurendaks osalevate liikmesriikide 
pankade stabiilsust ja väldiks kriisi levikut 
mitteosalevatesse liikmesriikidesse ning 
hõlbustaks seega kogu siseturu toimimist.

(7) Tulemuslike ühtsete solveerimisotsuste 
tagamine liidus tegutsevate maksejõuetuse 
ohus olevate pankade, sealhulgas liidu 
tasandil kaasatud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta, on finantsteenuste 
siseturu loomise lõpuleviimiseks keskse 
tähtsusega. Siseturul võib ühe liikmesriigi 
pankade maksejõuetusse sattumine 
kahjustada kogu liidu finantsturgude 
stabiilsust. Tulemuslike ja ühtsete 
solveerimiseeskirjade ja võrdsete 
solveerimise rahastamistingimuste 
tagamine kõigis liikmesriikides ei ole mitte 
ainult nende liikmesriikide huvides, kus 
pangad tegutsevad, vaid üldkokkuvõttes 
kõigi liikmesriikide huvides, kuna see on 
vahend, mis võimaldab säilitada 
konkurentsi ja parandada siseturu 
toimimist. Pangandussüsteemid on 
siseturul omavahel tihedalt seotud, 
pangandusgrupid on rahvusvahelised ja 
pankade varades on suur osakaal 
välismaistel varadel. Ühtse 
solveerimismehhanismi puudumisel oleks 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides aset leidvatel pangakriisidel 
suurem negatiivne süsteemne mõju ka 
selles mitteosalevatele liikmesriikidele. 
Ühtse solveerimismehhanismi loomine 
suurendaks osalevate liikmesriikide 
pankade stabiilsust ja väldiks kriisi levikut 
mitteosalevatesse liikmesriikidesse ning 
hõlbustaks seega kogu siseturu toimimist. 
Nii osalevates kui ka mitteosalevates 
liikmesriikides asutatud institutsioonidega 
seotud koostöömehhanismid peavad 
olema selged ja on oluline tagada, et 
mitteosalevaid liikmesriike ei 
diskrimineerita.
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Or. en

Muudatusettepanek 95
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Usalduse ja usaldusväärsuse 
taastamiseks pangandussektoris viib EKP 
läbi kõikide tema otsese järelevalve all 
olevate pankade bilansi põhjaliku 
hindamise. Osalevate liikmesriikide 
nendes pankades, kes ei ole EKP otsese 
järelevalve all, peaksid pädevad asutused 
koostöös EKPga korraldama samaväärse, 
panga suurusele ja ärimudelile vastava 
bilansihindamise. Samuti aitaks see 
samavõrra kaasa usaldusväärsuse 
taastamisele ja tagaks kõikide pankade 
kontrollimise.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kõiki praeguseid ja uusi pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
raamistikke ELis peab reguleerima vaid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et ühtse järelevalvemehhanismi 
reguleerimisala on ühtse 
solveerimismehhanismi omast kitsam, 
võib juhtuda, et panga üle peetakse 
järelevalvet kohalikul tasandil, kuid see 
solveeritakse tsentraalselt. Seega võivad 
tekkida koordineerimisprobleemid ja 
ühtse solveerimismehhanismi määrusega 
tuleks ette näha nende probleemide 
lahendamise sätted.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vastutuse ja järelevalve tasand 
peaks olema pangandusliidus üks, s.t 
pangad, mille järelevalve toimub otse 
Euroopa tasandil, tuleks ka solveerida 
otse Euroopa tasandil. Nende 
krediidiasutuste eest, mille üle toimub 
järelevalve ühtse järelevalvemehhanismi 
raames valdavalt riiklikul tasandil, 
peaksid siis selle kohaselt vastutama 
riiklikud järelevalveasutused.

Or. de
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Muudatusettepanek 99
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Ühtne järelevalvemehhanism 
võimaldab euroalavälisel mehhanismiga 
ühinenud liikmesriigil lõpetada tihe 
koostöö ühtse järelevalvemehhanismiga. 
Seega võib tekkida olukord, kus 
liikmesriik otsustab ühtsest 
järelevalvemehhanismist lahkuda, kuid 
tema territooriumil asub asutus, mida 
toetatakse ühtse solveerimismehhanismi 
fondi solveerimisrahastust. Ühtse 
solveerimismehhanismi määruses tuleks 
näha ette sätted sellise olukorra 
tegelemiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ühtsest järelevalvemehhanismist 
välja jäävate liikmesriikide pankade suhtes 
rakendatakse riigi tasandi järelevalve-, 
solveerimis- ja kaitsemehhanisme, mis on 
kooskõlla viidud, siis ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade suhtes rakendatakse 
liidu tasandi järelevalvekorda ning riigi 
tasandi solveerimiskorda ja 
kaitsemehhanisme. Selline ebakõla toob 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade jaoks kaasa 
ebasoodsa konkurentsiolukorra võrreldes 
teiste liikmesriikide pankadega. Kuna 

(9) Kui ühtsest järelevalvemehhanismist 
välja jäävate liikmesriikide pankade suhtes 
rakendatakse riigi tasandi järelevalve-, 
solveerimis- ja kaitsemehhanisme, mis on 
kooskõlla viidud, siis ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade suhtes rakendatakse 
liidu tasandi järelevalvekorda ning riigi 
tasandi solveerimiskorda ja 
kaitsemehhanisme. Selline ebakõla toob 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade jaoks kaasa 
ebasoodsa konkurentsiolukorra võrreldes 
teiste liikmesriikide pankadega. Kuna 
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järelevalve ja solveerimine toimuvad ühtse 
järelevalvemehhanismi raames erinevatel
tasanditel, siis ei ole ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade puhul sekkumine ja 
solveerimine sama kiire, järjepidev ja tõhus 
kui ühtsest järelevalvemehhanismist välja 
jäävate liikmesriikide pankade puhul. 
Sellel on ebasoodsad tagajärjed nende 
pankade rahastamiskuludele ja see 
põhjustab ebasoodsa konkurentsiolukorra, 
millel on kahjulik mõju liikmesriikidele, 
kus need pangad tegutsevad, ja siseturu 
toimimisele tervikuna. Seepärast on 
võrdsete tegutsemistingimuste tagamiseks 
hädavajalik rakendada tsentraliseeritud 
solveerimismehhanismi kõigi pankade 
puhul, mis tegutsevad ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides.

järelevalve ja solveerimine toimuvad ühtse 
järelevalvemehhanismi raames erinevatel 
tasanditel, siis ei ole ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade puhul sekkumine ja 
solveerimine sama kiire, järjepidev ja tõhus 
kui ühtsest järelevalvemehhanismist välja 
jäävate liikmesriikide pankade puhul. 
Sellel on ebasoodsad tagajärjed nende 
pankade rahastamiskuludele ja see 
põhjustab ebasoodsa konkurentsiolukorra, 
millel on kahjulik mõju liikmesriikidele, 
kus need pangad tegutsevad, ja siseturu 
toimimisele tervikuna. Seepärast on 
võrdsete tegutsemistingimuste tagamiseks 
hädavajalik rakendada tsentraliseeritud 
solveerimismehhanismi pankade puhul, 
mis tegutsevad ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides ja mis on EKP otsese 
järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ühtsest järelevalvemehhanismist 
välja jäävate liikmesriikide pankade suhtes 
rakendatakse riigi tasandi järelevalve-, 
solveerimis- ja kaitsemehhanisme, mis on 
kooskõlla viidud, siis ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade suhtes rakendatakse 
liidu tasandi järelevalvekorda ning riigi 
tasandi solveerimiskorda ja 
kaitsemehhanisme. Selline ebakõla toob 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade jaoks kaasa 
ebasoodsa konkurentsiolukorra võrreldes 
teiste liikmesriikide pankadega. Kuna 

(9) Kui ühtsest järelevalvemehhanismist 
välja jäävate liikmesriikide pankade suhtes 
rakendatakse riigi tasandi järelevalve-, 
solveerimis- ja kaitsemehhanisme, mis on 
kooskõlla viidud, siis ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade suhtes rakendatakse 
liidu tasandi järelevalvekorda ning riigi 
tasandi solveerimiskorda ja 
kaitsemehhanisme. Selline ebakõla toob 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade jaoks kaasa 
ebasoodsa konkurentsiolukorra võrreldes 
teiste liikmesriikide pankadega. Kuna 
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järelevalve ja solveerimine toimuvad ühtse 
järelevalvemehhanismi raames erinevatel 
tasanditel, siis ei ole ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade puhul sekkumine ja 
solveerimine sama kiire, järjepidev ja tõhus 
kui ühtsest järelevalvemehhanismist välja 
jäävate liikmesriikide pankade puhul. 
Sellel on ebasoodsad tagajärjed nende 
pankade rahastamiskuludele ja see 
põhjustab ebasoodsa konkurentsiolukorra, 
millel on kahjulik mõju liikmesriikidele, 
kus need pangad tegutsevad, ja siseturu 
toimimisele tervikuna. Seepärast on 
võrdsete tegutsemistingimuste tagamiseks 
hädavajalik rakendada tsentraliseeritud 
solveerimismehhanismi kõigi pankade 
puhul, mis tegutsevad ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides.

järelevalve ja solveerimine toimuvad ühtse 
järelevalvemehhanismi raames erinevatel 
tasanditel, siis ei ole ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide pankade puhul sekkumine ja 
solveerimine sama kiire, järjepidev ja tõhus 
kui ühtsest järelevalvemehhanismist välja 
jäävate liikmesriikide pankade puhul. 
Sellel on ebasoodsad tagajärjed nende 
pankade rahastamiskuludele ja see 
põhjustab ebasoodsa konkurentsiolukorra, 
millel on kahjulik mõju liikmesriikidele, 
kus need pangad tegutsevad, ja siseturu 
toimimisele tervikuna. Seepärast on 
võrdsete tegutsemistingimuste tagamiseks 
hädavajalik rakendada tsentraliseeritud 
solveerimismehhanismi kõigi pankade 
puhul, mis tegutsevad ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides. On äärmiselt oluline 
tagada siseturu toimimine. Ühtse 
solveerimismehhanismi loomine ei tohiks 
kaasa tuua mitteosalevate liikmesriikide 
diskrimineerimist, näiteks seoses 
piiriüleste pankade solveerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riigi ja liidu tasandi vaheline 
solveerimisülesannete jaotus tuleks viia 
kooskõlla nende tasandite vahelise 
järelevalveülesannete jaotusega. Seni, kuni 
järelevalve jääb asjaomase liikmesriigi 
tasandile, peaks see liikmesriik vastutama 
ka panga maksejõuetuse rahaliste 
tagajärgede eest. Seetõttu peaks ühtne 
solveerimismehhanism laienema vaid 
pankadele ja finantseerimisasutustele, mis 

(10) Riigi ja liidu tasandi vaheline 
solveerimisülesannete jaotus tuleks viia 
kooskõlla nende tasandite vahelise 
järelevalveülesannete jaotusega. Seni, kuni 
järelevalve jääb asjaomase liikmesriigi 
tasandile, peaks see liikmesriik vastutama 
ka panga maksejõuetuse rahaliste 
tagajärgede eest. Seetõttu peaks ühtne 
solveerimismehhanism laienema vaid 
pankadele ja finantseerimisasutustele, mis 
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on asutatud ühtses järelevalvemehhanismis 
osalevates liikmesriikides ja mille suhtes 
teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames 
järelevalvet EKP. Ühtset 
solveerimismehhanismi ei tohiks 
kohaldada ühtses järelevalvemehhanismis 
mitteosalevates liikmesriikides asutatud 
pankade suhtes. Kui ühtset 
solveerimismehhanismi kohaldataks 
selliste liikmesriikide suhtes, tekitaks see 
neile valesid stiimuleid. Eelkõige võivad 
nende liikmesriikide järelevalveasutused 
muutuda leebemaks oma jurisdiktsioonis 
tegutsevate pankade suhtes, sest neil ei 
tuleks kanda nende maksejõuetuse kogu 
finantsriski. Seetõttu tuleks ühtse 
järelevalvemehhanismiga analoogia 
tagamiseks kohaldada ühtset 
solveerimismehhanismi ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide suhtes. Ühtse 
järelevalvemehhanismiga ühinemisel peaks 
sellega ühinevate liikmesriikide suhtes 
muutuma automaatselt kohaldatavaks ka 
ühtne solveerimismehhanism. Võib oodata, 
et lõpuks laieneb ühtne 
solveerimismehhanism kogu siseturule.

on asutatud ühtses järelevalvemehhanismis 
osalevates liikmesriikides ja mille suhtes 
teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames 
järelevalvet EKP. Ühtset 
solveerimismehhanismi ei tohiks 
kohaldada ühtses järelevalvemehhanismis 
mitteosalevates liikmesriikides asutatud 
pankade suhtes. Kui ühtset 
solveerimismehhanismi kohaldataks 
selliste liikmesriikide suhtes, kordaks see
jurisdiktsioonist tulenevat ebakõla, mida 
käesoleva määrusega püütakse ühtse 
järelevalvemehhanismi jaoks kõrvaldada. 
Seetõttu tuleks ühtse 
järelevalvemehhanismiga analoogia 
tagamiseks kohaldada ühtset 
solveerimismehhanismi ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide suhtes. Ühtse 
järelevalvemehhanismiga ühinemisel peaks 
sellega ühinevate liikmesriikide suhtes 
muutuma automaatselt kohaldatavaks ka 
ühtne solveerimismehhanism. Võib oodata, 
et lõpuks laieneb ühtne 
solveerimismehhanism kogu siseturule.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ühtse solveerimismehhanismi 
loomisel ja lisaks ühtse 
järelevalvemehhanismiga seoses tehtule 
peaks solveerimisnõukogu koostama 
riiklike solveerimisasutuste ja 
solveerimisnõukogu poolt järgitavate 
eeskirjade ja menetluse kohta vastastikuse 
mõistmise memorandumi: 
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solveerimisnõukogu peaks koostama 
ühtse järelevalvemehhanismi raames EKP 
otsese järelevalve all olevate 
krediidiasutuste, samuti kõikide piiriüleste 
institutsioonide ja gruppide 
solveerimiskavad, samal ajal kui riiklikud 
solveerimisasutused peaksid koostama 
solveerimiskavad ainult nende 
liikmesriigis asuvatele krediidiasutustele 
ja mitte piiriülestele üksustele, ehkki 
lõpliku heakskiidu annab alati 
solveerimisnõukogu; sama põhimõtet 
tuleks rakendada solveerimisskeemide ja -
meetmete vastuvõtmisel aktiivse ja tiheda 
koostöö raames.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Pangandusliidu asutamine on 
projekt, mida ei tohiks alahinnata ei selle 
eesmärkide ega ettenägematute 
tagajärgede seisukohast. Ehkki ühtset 
finantsraamistikku on vaja, peaksid 
Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid 
oma arusaamad selle projekti kohta ühtse 
ja usaldusväärse tõhusa raamistiku 
saavutamiseks kooskõlla viima. 

Or. en

Muudatusettepanek 105
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 c) Et meie pangandussüsteemi 
tulevikku mitte ohustada, tuleb 
prognoositavuse ja paindlikkuse vahel 
leida tasakaal; keskasutuste ja riiklike 
asutuste rolli vahel tuleks tagada 
tasakaalustatud lähenemisviis ning 
riiklike asutuste tähtsat rolli ei tohiks 
kunagi alahinnata; hoolikalt tuleks 
hinnata mõju, mida kogu projekt avaldab 
vanematele tagatisteta kreeditoridele, 
sealhulgas maksejõuetuse puhul eeldatust 
madalamad kahjuprognoosid solveerimise 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 d) Enne ühtse järelevalvemehhanismi 
jõustumist tuleks pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv ning 
ühtne solveerimismehhanism võimalikult 
suures osas teineteisega kooskõlla viia, 
peamiselt selleks, et vältida negatiivseid 
soovimatuid tagajärgi krediidiasutuste 
solveerimise raames, mida võib 
üleminekuperioodil ette tulla, täpsemalt 
kõrgema krediidiriskiga liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada 
ühtsed haldustavad solveerimise 
rahastamisel ning vältida takistuste 
tekkimist põhivabaduste kasutamisel või 
konkurentsi moonutamist siseturul riikide 
erinevate tavade tõttu. Fondi peaksid 
rahastama pangad ise ning selle vahendid 
peaks koondama liidu tasandil, nii et 
solveerimisvahendeid saaks liikmesriikide 
vahel asjakohaselt jaotada, mis suurendaks 
finantsstabiilsust ja nõrgendaks seost 
individuaalsete liikmesriikide puhul 
tunnetatava finantsseisundi ning neis 
liikmesriikides tegutsevate pankade ja 
ettevõtjate rahastamiskulude vahel.

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate suurte, süsteemiga seotud
pankade ja ettevõtjate rahastamiskulude 
vahel. Topeltmaksustamise vältimiseks 
peaksid krediidiasutused, kes teevad 
makseid ühtsesse pankade 
solveerimisfondi, olema vabastatud 
sissemaksetest riiklikesse 
solveerimisfondidesse.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühtne pankade solveerimisfond
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 

(11) Pankade riiklike solveerimisfondide
(edaspidi „fond”) võrgustik on hädavajalik 
element, ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 
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haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel.

haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Riiklikke fonde peaksid rahastama pangad 
ise ning selle vahendid peaks koondama 
liidu tasandil, nii et solveerimisvahendeid 
saaks liikmesriikide vahel asjakohaselt 
jaotada. Rahastamisel osaleksid 
finantstegevuse osatähtsuse alusel vaid 
solveeritava panga asukohaliikmesriikide 
riiklikud solveerimisfondid, mis 
suurendaks finantsstabiilsust ja nõrgendaks 
seost individuaalsete liikmesriikide puhul 
tunnetatava finantsseisundi ning neis 
liikmesriikides tegutsevate pankade ja 
ettevõtjate rahastamiskulude vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 
haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 
haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
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liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel.

liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel. Osalevad pangad 
peaksid panustama ühe – kas riikliku või 
ühtse solveerimisfondi – rahastamisse. 

Or. en

Muudatusettepanek 110
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 
haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel.

(11) Ühtne pankade solveerimisfond 
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida. 
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Fond peaks aitama tagada ühtsed 
haldustavad solveerimise rahastamisel ning 
vältida takistuste tekkimist põhivabaduste 
kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu. 
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 114 sätestatud 
õigusliku aluse säilitamiseks ja nende 
seoste kaotamiseks tuleks ühtse 
solveerimismehhanismi raames keelata 
sellised otsused, mis kahjustavad otseselt 
liikmesriikide eelarvelisi kohustusi.



AM\1006888ET.doc 21/185 PE521.747v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 111
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivis [ ] sätestatud pankade 
solveerimiseeskirjade tsentraliseeritud 
kohaldamise osalevates liikmesriikides 
liidu ühtse solveerimisasutuse poolt saab 
tagada vaid juhul, kui ühtse 
solveerimismehhanismi loomist ja 
toimimist reguleerivad eeskirjad on 
liikmesriikides vahetult kohaldatavad, sest 
see väldiks liikmesriikide erinevaid 
tõlgendusi. See peaks tooma kasu 
siseturule tervikuna, sest see aitab kaasa 
õiglase konkurentsi tagamisele ja 
põhivabaduste kasutamisel tekkida võivate 
takistuste vältimisele mitte ainult 
osalevates liikmesriikides, vaid ka siseturul 
tervikuna.

(13) Direktiivis [ ] sätestatud pankade 
solveerimiseeskirjade tsentraliseeritud 
kohaldamise osalevates liikmesriikides 
liidu ühtse solveerimisasutuse poolt saab 
tagada vaid juhul, kui ühtse 
solveerimismehhanismi loomist ja 
toimimist reguleerivad eeskirjad on 
liikmesriikides vahetult kohaldatavad, sest 
see väldiks liikmesriikide erinevaid 
tõlgendusi. Solveerimisvahendite ühtse 
kohaldamise tagamiseks peaks 
solveerimisnõukogu koos komisjoniga 
võtma vastu solveerimiskäsiraamatu, 
milles antakse direktiivis [ ] sätestatud 
solveerimisvahendite kasutamiseks selged 
ja üksikasjalikud juhised. See peaks 
tooma kasu siseturule tervikuna, sest see 
aitab kaasa õiglase konkurentsi tagamisele 
ja põhivabaduste kasutamisel tekkida 
võivate takistuste vältimisele mitte ainult 
osalevates liikmesriikides, vaid ka siseturul 
tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivis [ ] sätestatud pankade (13) Direktiivis [ ] sätestatud pankade 
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solveerimiseeskirjade tsentraliseeritud 
kohaldamise osalevates liikmesriikides 
liidu ühtse solveerimisasutuse poolt saab 
tagada vaid juhul, kui ühtse 
solveerimismehhanismi loomist ja 
toimimist reguleerivad eeskirjad on 
liikmesriikides vahetult kohaldatavad, sest 
see väldiks liikmesriikide erinevaid 
tõlgendusi. See peaks tooma kasu 
siseturule tervikuna, sest see aitab kaasa 
õiglase konkurentsi tagamisele ja 
põhivabaduste kasutamisel tekkida võivate 
takistuste vältimisele mitte ainult 
osalevates liikmesriikides, vaid ka siseturul 
tervikuna.

solveerimiseeskirjade tsentraliseeritud 
kohaldamise osalevates liikmesriikides 
liidu ühtse solveerimismehhanismi poolt 
saab tagada vaid juhul, kui ühtse 
solveerimismehhanismi loomist ja 
toimimist reguleerivad eeskirjad on 
liikmesriikides vahetult kohaldatavad, sest 
see väldiks liikmesriikide erinevaid 
tõlgendusi. See peaks tooma kasu 
siseturule tervikuna, sest see aitab kaasa 
õiglase konkurentsi tagamisele ja 
põhivabaduste kasutamisel tekkida võivate 
takistuste vältimisele mitte ainult 
osalevates liikmesriikides, vaid ka siseturul 
tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes eeskujuks nõukogu määruse 
(EL) nr .../... reguleerimisala, peaks ühtne 
solveerimismehhanism hõlmama kõiki 
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutusi. Samas peaks ühtse 
solveerimismehhanismi raames olema 
võimalik solveerida osalevate liikmesriigi 
mis tahes krediidiasutust otse, et vältida 
siseturu sisest asümmeetriat 
maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning võlausaldajate nõuete käsitlemisel 
solveerimismenetluse käigus. Niivõrd, kui 
emaettevõtjad, investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 

(14) Vastutuse ja järelevalve tasand peaks 
olema pangandusliidus üks. Pangad, 
mille järelevalve toimub otse Euroopa 
tasandil, tuleks ka solveerida otse 
Euroopa tasandil. Seepärast peaks ühtne 
solveerimismehhanism hõlmama kõiki 
krediidiasutusi, mis on EKP otsese 
järelevalve all. Niivõrd, kui emaettevõtjad, 
investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 
soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 
avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 
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soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 
avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.

solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes eeskujuks nõukogu määruse 
(EL) nr .../... reguleerimisala, peaks ühtne 
solveerimismehhanism hõlmama kõiki 
osalevates liikmesriikides asutatud
krediidiasutusi. Samas peaks ühtse
solveerimismehhanismi raames olema 
võimalik solveerida osaleva liikmesriigi 
mis tahes krediidiasutust otse, et vältida 
siseturu sisest asümmeetriat 
maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning võlausaldajate nõuete käsitlemisel 
solveerimismenetluse käigus. Niivõrd, kui 
emaettevõtjad, investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 
soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 

(14) Pangandusliidu sees tuleks teha 
vahet krediidiasutuste järelevalve ja 
solveerimise vahel Euroopa ja riiklikul 
tasandil. Krediidiasutused, mille üle 
tehakse Euroopa tasandil ühtse
järelevalvemehhanismi raames otsest 
järelevalvet, peaksid kuuluma käesoleva 
määruse reguleerimisalasse. Seega peaks 
ühtne solveerimismehhanism hõlmama 
kõiki EKP otsese järelevalve all olevaid 
krediidiasutusi. Krediidiasutusi, mille üle 
peetakse järelevalvet riiklikul tasandil, 
tuleks ka solveerida riikliku tasandil. 
Niivõrd, kui emaettevõtjad,
investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 
soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
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avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.

grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 
avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes eeskujuks nõukogu määruse 
(EL) nr .../... reguleerimisala, peaks ühtne 
solveerimismehhanism hõlmama kõiki 
osalevates liikmesriikides asutatud
krediidiasutusi. Samas peaks ühtse 
solveerimismehhanismi raames olema 
võimalik solveerida osaleva liikmesriigi 
mis tahes krediidiasutust otse, et vältida 
siseturu sisest asümmeetriat 
maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning võlausaldajate nõuete käsitlemisel 
solveerimismenetluse käigus. Niivõrd, kui 
emaettevõtjad, investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 
soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 
avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 

(14) Niivõrd, kui emaettevõtjad, 
investeerimisühingud ja 
finantseerimisasutused kuuluvad EKP 
teostatava konsolideeritud järelevalve alla, 
tuleks ka nemad kaasata ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalasse. 
Kuigi EKP ei tee nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute üle järelevalvet 
soolo baasil, on ta ainus järelevalveasutus, 
kellel on üldine ülevaade riskist, millele 
grupp ja kaudselt selle üksikliikmed on 
avatud. EKP teostatava konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste ühtse 
solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.
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solveerimismehhanismi reguleerimisalast 
välja jätmine teeks võimatuks 
pangandusgruppide solveerimise 
kavandamise ja grupi solveerimisstrateegia 
vastuvõtmise ning muudaks mis tahes 
solveerimisotsused märksa vähem 
tõhusaks.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühtse solveerimismehhanismi raames 
tuleks otsuseid teha kõige asjakohasemal 
tasandil.

(15) Ühtse solveerimismehhanismi raames 
tuleks otsuseid teha kõige asjakohasemal 
tasandil. Seega tuleks asutada ühtse 
solveerimismehhanismi 
solveerimisnõukogu (edaspidi 
„nõukogu”), mis toimiks ühtse 
solveerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühtse solveerimismehhanismi raames 
tuleks otsuseid teha kõige asjakohasemal 
tasandil.

(15) Ühtse solveerimismehhanismi raames 
tuleks otsuseid teha kõige asjakohasemal 
tasandil. Nõukogule ja eelkõige nõukogu 
täitevistungile tuleks anda volitused 
valmistada ette ja võtta vastu kõik 
solveerimismenetlusega seotud otsused 
suurimas võimalikus ulatuses, austades 
samas komisjoni rolli, nagu see on 
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sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus, eelkõige selle artiklites 114 ja 
107.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul.
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse. 
Arvestades erinevate huvide 
tasakaalustamise vajadust, peaks 
komisjon otsustama, kas algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suhtes solveerimine või mitte, ning 
nägema oma otsusega ette ka selge ja 
üksikasjaliku solveerimisraamistiku, 
millega nähakse ette solveerimisnõukogu 
võetavad solveerimismeetmed. Selles 
raamistikus peaks solveerimisnõukogu 
tegema otsuse solveerimisskeemi kohta ja 
andma riiklikele solveerimisasutustele 
korraldused solveerimisvahendite ja -
õiguste kohta, mida tuleb riigi tasandil 
rakendada.

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 16 lõike 6 muudatusettepanekuga ei peaks komisjonil olema mingit juhtrolli 
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solveerimismenetluses ning tal ei peaks olema otsusetegemisvolitusi seoses krediidiasutuse 
solveerimisega. Seega ei peaks komisjon otsustama, kas alustada üksuse solveerimist, kuna 
see ületab tema pädevusi.

Muudatusettepanek 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse. 
Arvestades erinevate huvide 
tasakaalustamise vajadust, peaks 
komisjon otsustama, kas algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suhtes solveerimine või mitte, ning 
nägema oma otsusega ette ka selge ja 
üksikasjaliku solveerimisraamistiku, 
millega nähakse ette solveerimisnõukogu
võetavad solveerimismeetmed. Selles 
raamistikus peaks solveerimisnõukogu 
tegema otsuse solveerimisskeemi kohta ja 
andma riiklikele solveerimisasutustele 
korraldused solveerimisvahendite ja -
õiguste kohta, mida tuleb riigi tasandil 
rakendada.

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. EKP 
otsustab, kas algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes solveerimine 
või mitte, tuginedes direktiivis (pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiv) sätestatud künnisväärtustele. 
Solveerimisnõukogu peaks nägema oma 
otsusega ette selge ja üksikasjaliku 
solveerimisraamistiku, millega nähakse 
ette päritoluriigi solveerimisasutuse
võetavad solveerimismeetmed. Selles 
raamistikus peaks solveerimisnõukogu 
tegema otsuse solveerimisskeemi kohta ja 
andma päritoluriigi ja asjakohasel juhul 
vastuvõtva riigi solveerimisasutustele 
korraldused solveerimisvahendite ja -
õiguste kohta, mida tuleb riigi tasandil 
rakendada.

Or. en

Selgitus

Arvestades majandus- ja rahanduskomisjoni seisukohta pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi asjus, peaks solveerimise algatama pädev asutus (ehk siis EKP ühtse 
järelevalvemehhanismi raames).
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Muudatusettepanek 120
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse. 
Arvestades erinevate huvide 
tasakaalustamise vajadust, peaks 
komisjon otsustama, kas algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suhtes solveerimine või mitte, ning 
nägema oma otsusega ette ka selge ja 
üksikasjaliku solveerimisraamistiku, 
millega nähakse ette solveerimisnõukogu
võetavad solveerimismeetmed. Selles 
raamistikus peaks solveerimisnõukogu
tegema otsuse solveerimisskeemi kohta ja 
andma riiklikele solveerimisasutustele 
korraldused solveerimisvahendite ja -
õiguste kohta, mida tuleb riigi tasandil 
rakendada.

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. Seega 
peaks EKP teavitama solveerimisnõukogu, 
kui tema arvamuse kohaselt asutus on 
maksejõuetuse ohus või võib tõenäoliselt 
muutuda maksejõuetuks. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel koostama solveerimisskeemi, mis 
põhineb solveerimiskavadel, pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi [ ] sätetel ning komisjoni 
eeskirjadel riigiabi kohta, ja andma 
riiklikele solveerimisasutustele korraldused 
solveerimisvahendite ja -õiguste kohta, 
mida tuleb riigi tasandil rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse. 
Arvestades erinevate huvide 
tasakaalustamise vajadust, peaks 
komisjon otsustama, kas algatada
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suhtes solveerimine või mitte, ning 
nägema oma otsusega ette ka selge ja 
üksikasjaliku solveerimisraamistiku, 
millega nähakse ette solveerimisnõukogu 
võetavad solveerimismeetmed. Selles 
raamistikus peaks solveerimisnõukogu 
tegema otsuse solveerimisskeemi kohta ja 
andma riiklikele solveerimisasutustele 
korraldused solveerimisvahendite ja -
õiguste kohta, mida tuleb riigi tasandil 
rakendada.

(16) EKP järelevalvenõukogu kui ühtse 
järelevalvemehhanismi raames tegutsev 
järelevalveasutus saab kõige paremini 
hinnata, kas krediidiasutus on 
maksejõuetuse ohus või võib tõenäoliselt 
sattuda maksejõuetusse ning kas on 
põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile otsuse 
eelnõu, kas algatada asutuse suhtes 
solveerimine või mitte. See otsuse eelnõu 
peaks sisaldama soovitust 
solveerimisvahendite raamistiku kohta 
ning asjakohasel juhul ka fondi 
kasutamise raamistiku kohta. Arvestades 
vajadust tasakaalustada erinevaid kaalul 
olevaid huvisid, peaks komisjon 
otsustama, kas võtta otsuse eelnõu vastu. 
Selles raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
solveerimisskeemi kohta ja andma 
riiklikele solveerimisasutustele korraldused 
solveerimisvahendite ja -õiguste kohta, 
mida tuleb riigi tasandil rakendada. 
Komisjon võib paluda 
solveerimisnõukogul oma otsuse eelnõu 
läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
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kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse. 
Arvestades erinevate huvide 
tasakaalustamise vajadust, peaks komisjon 
otsustama, kas algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes solveerimine 
või mitte, ning nägema oma otsusega ette 
ka selge ja üksikasjaliku 
solveerimisraamistiku, millega nähakse 
ette solveerimisnõukogu võetavad 
solveerimismeetmed. Selles raamistikus 
peaks solveerimisnõukogu tegema otsuse 
solveerimisskeemi kohta ja andma 
riiklikele solveerimisasutustele korraldused 
solveerimisvahendite ja -õiguste kohta, 
mida tuleb riigi tasandil rakendada.

kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul. 
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel oma täitevistungil esitama 
komisjonile soovituse. Arvestades 
erinevate huvide tasakaalustamise vajadust, 
peaks komisjon otsustama, kas algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suhtes solveerimine või mitte, ning nägema 
oma otsusega ette ka selge ja üksikasjaliku 
solveerimisraamistiku, millega nähakse 
ette solveerimisnõukogu võetavad 
solveerimismeetmed. Selles raamistikus 
peaks solveerimisnõukogu tegema oma 
täitevistungil otsuse solveerimisskeemi 
kohta ja andma riiklikele 
solveerimisasutustele korraldused 
solveerimisvahendite ja -õiguste kohta, 
mida tuleb riigi tasandil rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Euroopa Komisjonil ei peaks olema 
juhtrolli solveerimismenetluses, nagu 
käesolevas määruses sätestatud, ja tal ei 
peaks olema otsusetegemise volitusi 
seoses artiklis 2 osutatud krediidiasutuse 
solveerimisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Solveerimisnõukogul peaks olema 
õigus teha otsuseid eelkõige seoses 
solveerimise kavandamise, solveeritavuse 
hindamise, solveeritavuse ees seisvate 
takistuste kõrvaldamise ja 
solveerimismeetmete ettevalmistamisega.
Riiklikud solveerimisasutused peaksid 
abistama solveerimisnõukogu solveerimise 
kavandamisel ja solveerimisotsuste 
ettevalmistamisel. Kuna solveerimisõiguste 
kasutamine hõlmab siseriikliku õiguse 
kohaldamist, peaksid riiklikud 
solveerimisasutused vastutama ka 
solveerimisotsuste rakendamise eest.

(17) Solveerimisnõukogul peaks olema 
õigus teha otsuseid eelkõige seoses 
solveerimise kavandamise, solveeritavuse 
hindamise, koormuse jaotuse 
kindlaksmääramine solveerimisfondide 
võrgustikus, solveeritavuse ees seisvate 
takistuste kõrvaldamise ja 
solveerimismeetmete ettevalmistamisega.
Riiklikud solveerimisasutused peaksid 
abistama solveerimisnõukogu solveerimise 
kavandamisel ja solveerimisotsuste 
ettevalmistamisel. Kuna solveerimisõiguste 
kasutamine hõlmab siseriikliku õiguse 
kohaldamist, peaksid riiklikud 
solveerimisasutused vastutama ka 
solveerimisotsuste rakendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Siseturu ladusaks toimimiseks on 
oluline, et kõigi solveerimismeetmete 
suhtes kohaldataks samasid eeskirjasid 
olenemata sellest, kas need võetakse 
riiklike solveerimisasutuste poolt direktiivi 
[ ] alusel või ühtse solveerimismehhanismi 
raames. Komisjon hindab neid meetmeid 
ELi toimimise lepingu artikli 107 kohaselt. 
Kui solveerimise rahastamismehhanismi 
kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt 

(18) Siseturu ladusaks toimimiseks on 
oluline, et kõigi solveerimismeetmete 
suhtes kohaldataks samasid eeskirjasid 
olenemata sellest, kas need võetakse 
riiklike solveerimisasutuste poolt direktiivi 
[ ] alusel või ühtse solveerimismehhanismi 
raames. Komisjon hindab neid meetmeid 
ELi toimimise lepingu artikli 107 kohaselt 
ja selleks, et tagada siseturu terviklikkus 
osalevate ja mitteosalevate liikmesriikide 
vahel, kohaldab komisjon asjaomaseid ELi 
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riigiabi, peaks komisjon siseturul võrdsete 
tegutsemistingimuste tagamiseks hindama 
neid meetmeid analoogia põhjal ELi 
toimimise lepingu artikliga 107. Kui ELi 
toimimise lepingu artikli 108 kohane 
teavitamine ei ole vajalik, kuna 
solveerimisnõukogu poolt kavandatav 
fondi kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 kohast riigiabi, peaks 
komisjon selleks, et tagada siseturu 
terviklikkus osalevate ja mitteosalevate 
liikmesriikide vahel, kohaldama fondi 
kavandatava kasutamise hindamisel 
asjaomaseid ELi toimimise lepingu artikli 
107 kohaseid riigiabi eeskirju analoogia 
põhjal. Solveerimisnõukogu ei tohiks teha 
solveerimisskeemi kohta otsust enne, kui 
komisjon on analoogia põhjal riigiabi 
eeskirjadega taganud, et fondi 
kasutamisel järgitakse samasid eeskirju 
kui riiklike rahastamismehhanismide 
kaudu toimuvate sekkumiste puhul.

toimimise lepingu artikli 107 kohaseid 
riigiabi eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Siseturu ladusaks toimimiseks on 
oluline, et kõigi solveerimismeetmete 
suhtes kohaldataks samasid eeskirjasid 
olenemata sellest, kas need võetakse 
riiklike solveerimisasutuste poolt direktiivi 
[ ] alusel või ühtse solveerimismehhanismi 
raames. Komisjon hindab neid meetmeid 
ELi toimimise lepingu artikli 107 kohaselt. 
Kui solveerimise rahastamismehhanismi 
kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt riigiabi, 
peaks komisjon siseturul võrdsete 
tegutsemistingimuste tagamiseks hindama 

(18) Siseturu ladusaks toimimiseks on 
oluline, et kõigi solveerimismeetmete 
suhtes kohaldataks samasid eeskirjasid 
olenemata sellest, kas need võetakse 
riiklike solveerimisasutuste poolt direktiivi 
[ ] alusel või ühtse solveerimismehhanismi 
raames. Komisjon hindab neid meetmeid 
ELi toimimise lepingu artikli 107 kohaselt. 
Kui solveerimise rahastamismehhanismi 
kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt riigiabi, 
peaks komisjon siseturul võrdsete 
tegutsemistingimuste tagamiseks hindama 
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neid meetmeid analoogia põhjal ELi 
toimimise lepingu artikliga 107. Kui ELi 
toimimise lepingu artikli 108 kohane 
teavitamine ei ole vajalik, kuna 
solveerimisnõukogu poolt kavandatav 
fondi kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 kohast riigiabi, peaks 
komisjon selleks, et tagada siseturu 
terviklikkus osalevate ja mitteosalevate 
liikmesriikide vahel, kohaldama fondi 
kavandatava kasutamise hindamisel 
asjaomaseid ELi toimimise lepingu artikli 
107 kohaseid riigiabi eeskirju analoogia 
põhjal. Solveerimisnõukogu ei tohiks teha 
solveerimisskeemi kohta otsust enne, kui 
komisjon on analoogia põhjal riigiabi 
eeskirjadega taganud, et fondi kasutamisel 
järgitakse samasid eeskirju kui riiklike 
rahastamismehhanismide kaudu toimuvate 
sekkumiste puhul.

neid meetmeid analoogia põhjal ELi 
toimimise lepingu artikliga 107. Kui ELi 
toimimise lepingu artikli 108 kohane 
teavitamine ei ole vajalik, kuna 
solveerimisnõukogu poolt tema 
täitevistungil ette nähtud kavandatav fondi 
kasutamine ei hõlma ELi toimimise 
lepingu artikli 107 kohast riigiabi, peaks 
komisjon selleks, et tagada siseturu 
terviklikkus osalevate ja mitteosalevate 
liikmesriikide vahel, kohaldama fondi 
kavandatava kasutamise hindamisel 
asjaomaseid ELi toimimise lepingu artikli 
107 kohaseid riigiabi eeskirju analoogia 
põhjal. Solveerimisnõukogu ei tohiks teha 
solveerimisskeemi kohta otsust enne, kui 
komisjon on analoogia põhjal riigiabi 
eeskirjadega taganud, et fondi kasutamisel 
järgitakse samasid eeskirju kui riiklike 
rahastamismehhanismide kaudu toimuvate 
sekkumiste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
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Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel 
olema otsusele tasakaalustatud mõju, 
mistõttu vastuvõtvate liikmesriikide 
asutustel peaks olema ühiselt üksainus 
hääl. Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Selleks et 
tagada tasakaalustatud mõju otsusele,
millel on halb fiskaalne mõju 
liikmesriikidele, kus piiriülene grupp 
tegutseb, peaks igal asjaomast riiklikku 
solveerimisasutust esindaval liikmel olema
üks hääl. Solveerimisnõukogu istungitele 
võib osalema kutsuda ka vaatlejaid, 
sealhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi 
(ESM) esindaja ja eurorühma esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
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tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täisistungil peaks 
tema koosseisu kuuluma tegevdirektor, 
tegevdirektori asetäitja, EKP esindaja ning 
kõigi osalevate liikmesriikide 
solveerimisasutuste esindajad.
Täitevistungil peaksid tema koosseisu 
kuuluma tegevdirektor, tegevdirektori 
asetäitja ja EKP esindaja.
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama nõukogu pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist. 
Ühesainsas osalevas liikmesriigis asutatud 
panga või grupi solveerimise kohta otsuse 
tegemisel peaks solveerimisnõukogu 
täitevistungile kutsuma ja selle otsuste 
tegemise protsessi kaasama ka asjaomase 
liikmesriigi määratud liikme, kes esindab 
tema riiklikku solveerimisasutust. 
Piiriülese grupi kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt kaks häält. Ka 
päritoluliikmesriigi asutusel peaks olema 
kaks häält. Solveerimisnõukogu istungitele 
võib osalema kutsuda ka vaatlejaid, 
sealhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi 
(ESM) esindaja ja eurorühma esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur. 
Selle koosseis peaks tagama kõigi 
solveerimismenetlustes esinevate erinevate 
huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi poolset heakskiitu. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
tasakaalustatud mõju otsusele, milles 
võetakse arvesse liikmesriikide ettevõtjate 
vastavat suurust. Solveerimisnõukogu 
istungitele võib osalema kutsuda ka 
vaatlejaid, sealhulgas Euroopa 
stabiilsusmehhanismi (ESM) esindaja ja 
eurorühma esindaja.
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Or. en

Muudatusettepanek 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
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otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. Nende otsuste 
puhul tuleb solveerimismeetmete 
kavandamisel võtta nõuetekohaselt 
arvesse mõjutatud kohustuste mahtu ja 
asjaomaste asutuste suurust eri 
liikmesriikides. Solveerimisnõukogu 
istungitele võib osalema kutsuda ka 
vaatlejaid, sealhulgas Euroopa 
stabiilsusmehhanismi (ESM) esindaja ja 
eurorühma esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täisistungid 
peaksid toimuma kord kvartalis.
Täitevistungil peaks tema koosseisu 
kuuluma tegevdirektor, tegevdirektori 
asetäitja ning komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
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kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. Seda 
arvestades peaks solveerimisnõukogu 
looma halduskontrolli nõukogu, mille 
ülesandeks oleks teha riikliku 
solveerimisasutuse kontrollitaotluse 
korral sisemine halduskontroll 
täitevistungitel võetud otsuste kohta, mis 
puudutavad solveerimisskeeme või -
meetmeid. Solveerimisnõukogu istungitele 
võib osalema kutsuda ka vaatlejaid, 
sealhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi 
(ESM) esindaja ja eurorühma esindaja, 
kelle suhtes kohaldatakse samu 
ametisaladuse hoidmise nõudeid, mis 
kehtivad solveerimisnõukogu liikmetele, 
nõukogu töötajatele ning osalevate 
liikmesriikidega solveerimisülesannete 
täitmiseks vahetatud töötajatele või 
kõnealuste liikmesriikide lähetatud 
töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Solveerimisnõukogu peaks looma 
sisemised solveerimismeeskonnad, mis 
koosnevad tema enda töötajatest ja 
osalevate liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste töötajatest ning mis 
tegutsevad resolutsioonikolleegiumitena 
ja mida juhivad solveerimisnõukogu 
juhtivate töötajate poolt ametisse 
määratud koordinaatorid. Koordinaatorid 
osalevad solveerimisnõukogu 
täitevistungitel, kuid neile ei anta 
hääleõigust otsuste tegemisel. Kui 
solveerimismeeskonna tasandil jääb 
vaidlus lahendamata, pöördub 
koordinaator ja/või mõni riiklik 
solveerimisasutus solveerimisnõukogu 
poole, kes käsitleb vaidlust ja lahendab 
selle täitevistungil. Riiklikud 
solveerimisasutused võivad 
solveerimisnõukogu täitevistungil vastu 
võetud otsused edasi kaevata 
halduskontrolli nõukogusse.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Komisjon, solveerimisnõukogu ja 
mitteosalevate liikmesriikide pädevad 
asutused peaksid koostama vastastikuse 
mõistmise memorandumi, milles 
kirjeldatakse üldiselt, kuidas nad teevad 
üksteisega koostööd pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi 
kohaselt määratud ülesannete täitmisel. 
Vastastikuse mõistmise memorandum 
võiks muu hulgas selgitada 
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konsulteerimist seoses komisjoni ja 
solveerimisnõukogu otsustega, mis 
puudutavad mitteosalevates 
liikmesriikides asuvaid tütarettevõtjaid ja 
harusid, mille emaettevõtja asub osalevas 
liikmesriigis. Memorandum tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Pidades silmas solveerimisnõukogu
ülesandeid ja solveerimise eesmärke, mis 
hõlmavad avaliku sektori vahendite kaitset, 
tuleks solveerimisnõukogu tegevust
rahastada osalevates liikmesriikides 
tegutsevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute osamaksudest.

(20) Pidades silmas komisjonile ja 
solveerimisnõukogule käesoleva määruse 
kohaselt antud ülesandeid ja solveerimise 
eesmärke, mis hõlmavad avaliku sektori 
vahendite kaitset, tuleks ühtset 
solveerimismehhanismi, kaasa arvatud 
kõiki komisjoni ja solveerimisnõukogu 
kulusid, mis on seotud käesoleva 
määrusega neile antud ülesannete 
täitmisega, ning solveerimisnõukogu või 
komisjoni mittelepingulisi kohustusi, mis 
on seotud käesoleva määrusega neile 
antud ülesannetega, rahastada osalevates 
liikmesriikides tegutsevate krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute osamaksudest. 
Mingil juhul ei tohiks nende kulude ja 
kohustuste rahastamisel kasutada 
liikmesriikide või liidu eelarvekohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Pidades silmas solveerimisnõukogu 
ülesandeid ja solveerimise eesmärke, mis 
hõlmavad avaliku sektori vahendite kaitset, 
tuleks solveerimisnõukogu tegevust 
rahastada osalevates liikmesriikides 
tegutsevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute osamaksudest.

(20) Pidades silmas solveerimisnõukogu 
ülesandeid ja solveerimise eesmärke, mis 
hõlmavad avaliku sektori vahendite kaitset, 
tuleks solveerimisnõukogu tegevust 
rahastada osalevates liikmesriikides 
tegutsevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute osamaksudest. Need 
institutsioonid ei tohiks mingil juhul teha 
halduskulude katmiseks erakorralisi iga-
aastaseid osamakse ning neilt ei tohi 
nõuda osamaksude tegemist oma riikliku 
solveerimisasutuse eelarvesse. 

Or. en

Muudatusettepanek 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiiv peaks reguleerima 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
kavandamist, varast sekkumist, 
solveerimise tingimusi ja põhimõtteid 
ning solveerimisvahendite kasutamist 
ühtse solveerimismehhanismi raames. 
Seetõttu on asjakohane, et käesolev 
määrus kataks ainult aspekte, mis on 
vajalikud tagamaks, et ühtne 
solveerimismehhanism rakendab 
kõnealust direktiivi ning et see saaks 
asjakohast täiendavat rahastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

(21) Solveerimisnõukogu peaks
koordineerima direktiivi [ ] kohaselt 
määratud riiklikke solveerimisasutusi 
kõigis solveerimist käsitlevate otsuste 
tegemise protsessiga seonduvates 
aspektides. Direktiivi [ ] kohaselt määratud 
riiklikud solveerimisasutused peaksid 
jätkama solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 

(21) Solveerimisnõukogu peaks asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides, mis ei hõlma 
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seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

riiklikku rahastamist. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis määrusega 
hõlmatud üksuste solveerimist käsitlevate 
otsuste tegemise protsessiga seonduvates 
aspektides. Direktiivi [ ] kohaselt määratud 
riiklikud solveerimisasutused peaksid 
jätkama solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
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tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 
tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest, niivõrd kui ta ei 
ole kavandanud ja/või tegutsenud 
komisjoni konkreetsete juhiste kohaselt. 
Samuti peaks läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamise eesmärgil 
olema liikmesriikide parlamentidel 
teatavad õigused solveerimisnõukogu 
tegevuse kohta teabe saamiseks ja sellega 
dialoogi astumiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks, et tagada ühesuguse 
lähenemisviisi kasutamine 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide puhul, peaks 
solveerimisnõukogul olema õigus koostada 
neile solveerimiskavasid. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

(23) Arvestades selle teabe tundlikkust, 
mis tuleb solveerimiskavadesse kaasata, ei
peaks solveerimisnõukogul olema õigust
koostada krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele ning gruppidele
solveerimiskavasid. Asjaomastele
krediidiasutustele ja gruppidele peaks 
solveerimiskavasid koostama riiklikud 
solveerimisasutused.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 7 muudatusettepanekutega ning arvestades selle teabe tundlikkust, mis tuleb 
solveerimiskavadesse kaasata, peaksid solveerimiskavasid koostama asjakohased riiklikud 
solveerimisasutused. Solveerimisnõukogule saadetakse üksnes teave, mis on vajalik talle 
käesoleva määruse kohaselt antud ülesannete täitmiseks. Solveerimisnõukogule ei pea 
edastama krediidiasutuse konfidentsiaalset või tundlikku äriteavet.

Muudatusettepanek 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks, et tagada ühesuguse (23) Selleks, et tagada ühesuguse 
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lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koostada neile solveerimiskavasid. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koordineerida neile 
solveerimiskavade koostamist. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks, et tagada ühesuguse 
lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koostada neile solveerimiskavasid. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

(23) Selleks, et tagada ühesuguse 
lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koostada neile solveerimiskavasid. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus. 
Solveerimiskavades sisalduva teabe 
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asutusepõhisuse ja konfidentsiaalsuse 
tõttu peaks solveerimiskavade koostamist 
ning asjakohaste meetmete rakendamist 
käsitlevad otsused vastu võtma 
solveerimisnõukogu oma täitevistungitel.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks, et tagada ühesuguse 
lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koostada neile solveerimiskavasid. 
Solveerimisnõukogu peaks hindama 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning gruppide solveeritavust ning võtma 
meetmeid, mille eesmärk on võimalike 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamine. Solveerimisnõukogu peaks 
nõudma riiklikelt solveerimisasutustelt, et 
nad kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

(23) Selleks, et tagada ühesuguse 
lähenemisviisi kasutamine krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute ning gruppide 
puhul, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus koostada oma täitevistungil neile 
solveerimiskavasid. Solveerimisnõukogu 
peaks hindama krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute ning gruppide 
solveeritavust ning võtma meetmeid, mille 
eesmärk on võimalike solveeritavuse ees 
seisvate takistuste kõrvaldamine. 
Solveerimisnõukogu peaks nõudma 
riiklikelt solveerimisasutustelt, et nad 
kohaldaksid asjakohaseid meetmeid 
solveeritavuse ees seisvate takistuste 
kõrvaldamiseks, et tagada järjepidevus 
ning asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute solveeritavus.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Solveerimiskavades peaks võtma 
arvesse mõju töötajatele ning neisse tuleks 
kaasata töötajate või nende esindajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
menetlused kogu solveerimismenetluse 
käigus. Võimaluse korral tuleks järgida 
kollektiivlepinguid või teisi 
sotsiaalpartneritega sõlmitud 
kokkuleppeid. Solveerimiskavadest ja 
nende mis tahes ajakohastamistest tuleks 
töötajatele või nende esindajatele teada 
anda niipea, kui need on valmis.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Ülemaailmsed süsteemselt olulised 
ettevõtjad ja muud süsteemselt olulised 
ettevõtjad ei ole olemuslikult tõhusa ja 
tugeva turumajandusega kokkusobivad, 
muu hulgas ka seetõttu, et nad saavad 
märkimisväärseid kaudseid toetusi, ning 
isegi solveerimisvahendite kasutamisel 
püsiks oht, et neid ei ole võimalik 
solveerida avaliku sektori vahendeid 
kasutamata. Seepärast on 
solveerimisnõukogu ennetav tegevus 
mõistliku aja jooksul, sealhulgas nende 
suuruse, omavahelise seotuse ja 
keerukuse märkimisväärne vähendamine, 
hädavajalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtne solveerimismehhanism tuleks 
üles ehitada direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikus. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis riiklikelt solveerimisasutustelt 
või EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiseks.

(25) Ühtne solveerimismehhanism tuleks 
üles ehitada direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikus. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
lubatud sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis riiklikelt solveerimisasutustelt 
või EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtne solveerimismehhanism tuleks 
üles ehitada direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikus. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis riiklikelt solveerimisasutustelt 
või EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 

(25) Ühtne solveerimismehhanism tuleks 
üles ehitada direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikus. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiseks.



AM\1006888ET.doc 51/185 PE521.747v01-00

ET

solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtne solveerimismehhanism tuleks 
üles ehitada direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikus. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis riiklikelt solveerimisasutustelt 
või EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiseks.

(25) Ühtne solveerimismehhanism peaks 
rajanema direktiivi [ ] ja ühtse 
järelevalvemehhanismi raamistikul. 
Seetõttu peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus sekkuda varajases etapis, kui 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisund või maksevõime halveneb. 
Teave, mida solveerimisnõukogu saab 
selles etapis riiklikelt solveerimisasutustelt
või EKP-lt, on väga oluline otsuse 
tegemiseks meetmete kohta, mida ta võib 
võtta, et valmistuda asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 150
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta 
peab vajalikuks, et teha

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil ei tohiks 
solveerimismenetluses olla mingit juhtivat 
rolli ega õigust otsustada krediidiasutuse 
või investeerimisühingu solveerimise
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solveerimismenetluses informeeritud
otsus. Kui komisjon otsustab algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise, peaks solveerimisnõukogu 
võtma kohe vastu solveerimisskeemi, 
milles nähakse ette kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja -õiguste 
üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

algatamise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses
informeeritud otsus. Kui komisjon
otsustab algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks riigiabi eeskirjade ja mõju 
seisukohast ühtsele turule tervikuna, 
kaasa arvatud mõju mis tahes mõjutatud, 
kuid ühtsesse solveerimismehhanismi 
mittekuuluvale liikmesriigile või 
ettevõtjale. Kui EKP otsustab algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise, peaks solveerimisnõukogu 
võtma kohe vastu solveerimisskeemi, 
milles nähakse ette kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja -õiguste üksikasjad 
ning võimalike rahastamismehhanismide 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Solveerimisnõukogul peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui EKP otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu koos päritoluriigi 
solveerimisasutusega võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Hoiustajate juurdepääs vähemalt 
tagatud hoiustele peaks olema tagatud 
võimalikult kiiresti, sealjuures hiljemalt 
tähtaja jooksul, mis tagatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga [...], 
hoiuste tagamise skeemide kohta 
juurdepääsuks tagatud hoiustele tavalise 
maksejõuetusmenetluse raames.
Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
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õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine. 
Seejuures peaks solveerimisnõukogu 
tegema tihedat koostööd EKPga, riiklike 
pädevate asutuste ja 
solveerimisasutustega, samuti arvestama 
hoiuste tagamise skeemidega. 

Or. de

Muudatusettepanek 154
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
võtta vastu solveerimisnõukogu otsuse 
eelnõu krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise 
algatamise kohta, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
solveerimisnõukogu soovitusel algatada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise, peaks solveerimisnõukogu 
võtma kohe vastu soovituses välja pakutud
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

Or. en

Selgitus

Komisjonil on õigus pääseda juurde teabele, osaledes täiel määral solveerimisnõukogus. 
Õigusliku ja eraldiseisva üksusena jälgib solveerimisnõukogu igat olukorda ning sõltumatu ja 
sellel eesmärgil loodud organina teeb solveerimisnõukogu määrava otsuse vajaduse kohta 
algatada krediidiasutuse või investeerimisühingu solveerimine. Aluslepingute täitmiseks 
vastutab komisjon formaalse otsuse tegemise eest.

Muudatusettepanek 156
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Maksejõuetuse ohus oleva (28) Maksejõuetuse ohus oleva 
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krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimine vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele võib ohustada 
finantsstabiilsust, põhjustada katkestusi 
oluliste teenuste osutamises ning 
vähendada hoiustajate kaitset. Sellisel juhul 
on solveerimisvahendite kasutamiseks 
olemas avalik huvi. Solveerimise 
eesmärgid peaksid seepärast olema oluliste 
finantsteenuste jätkamise tagamine, 
finantssüsteemi stabiilsuse säilitamine, 
moraaliriski vähendamine, minimeerides 
sõltuvust maksejõuetuse ohus olevatele 
krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele antavast riiklikust 
finantstoetusest, ning hoiustajate kaitse.

krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimine vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele võib ohustada 
finantsstabiilsust, põhjustada katkestusi 
oluliste teenuste osutamises ning 
vähendada hoiustajate kaitset. Sellisel juhul 
on solveerimisvahendite kasutamiseks 
olemas avalik huvi. Solveerimise 
eesmärgid peaksid seepärast olema oluliste 
finantsteenuste jätkamise tagamine, 
finantssüsteemi stabiilsuse säilitamine, 
moraaliriski vähendamine, minimeerides 
sõltuvust maksejõuetuse ohus olevatele 
krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele antavast riiklikust 
finantstoetusest, kaitsta hoiustajaid ning
toetada jätkusuutlikku ja tasakaalustatud 
majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siiski tuleks alati kaaluda maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimist vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, enne kui võib 
võtta vastu otsuse tema säilitamise kohta 
tegevust jätkava ettevõttena. Maksejõuetut 
krediidiasutust või investeerimisühingut 
tuleks säilitada tegevust jätkava ettevõttena 
finantsstabiilsuse eesmärgil ja kasutades 
võimalikult suurel määral erasektori 
vahendeid. Seda oleks võimalik saavutada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
müügi teel erasektori ostjale või ühinemise 
teel erasektori ostjaga, kohustuste 
allahindamise teel või võlgade 
konverteerimise teel omakapitaliks 

(29) Siiski tuleks alati kaaluda maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimist vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, enne kui võib 
võtta vastu otsuse tema säilitamise kohta 
tegevust jätkava ettevõttena. Maksejõuetut 
krediidiasutust või investeerimisühingut 
võib säilitada tegevust jätkava ettevõttena 
finantsstabiilsuse eesmärgil ja kasutades 
erasektori vahendeid. Seda oleks võimalik 
saavutada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu müügi teel erasektori 
ostjale või ühinemise teel erasektori 
ostjaga, kohustuste allahindamise teel või 
võlgade konverteerimise teel omakapitaliks 
rekapitaliseerimise eesmärgil.
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rekapitaliseerimise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Praeguse majanduskriisi põhjustas 
suuresti finantstööstus, kus mitmed 
osalejad olid kasvanud liiga suureks, et 
lasta neil maksejõuetuks muutuda, ning 
kes tuli riigi vahendite abil päästa. 
Erinevalt igasugusest turumajanduse 
loogikast kanti kahjum ühiselt ning 
kasum läks erasektorile. Tuleb 
meenutada, et finantsasutuste peamine 
roll on suunata hoiused tootlikesse 
investeeringutesse. Erinevate kahjulike 
finantsinstrumentide ja kahtlaste 
äritavade loomisega, mis seavad näiteks 
pööraselt kõrged kasumieesmärgid, on see 
roll lühiajalise kasumi maksimeerimise 
nimel välja tõrjutud, andes nii 
ühiskonnale vähe lisaväärtust. Seetõttu on 
hädavajalik vähendada finantssektori 
tegevust selle põhifunktsioonideni. Seega 
tuleks solveerida krediidiasutused ja 
investeerimisühingud, mille suurus ja 
seotus teiste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingutega võib kujutada 
süsteemset ohtu üksikute liikmesriikide 
või kogu ELi majanduse toimimisele, 
kuna see toob pikas perspektiivis kaasa 
tasakaalustatuma ja jätkusuutlikuma 
kasvu.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Solveerimisõiguste kasutamisel 
peaksid komisjon ja solveerimisnõukogu 
tagama, et aktsionärid ja võlausaldajad 
kannavad asjakohase osa kahjumist, juhid 
vahetatakse välja, krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise kulud 
minimeeritakse ning maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kõiki samasse klassi kuuluvaid 
võlausaldajate nõudeid käsitletakse 
ühtmoodi.

(30) Solveerimisõiguste kasutamisel peaks
solveerimisnõukogu tagama, et aktsionärid 
ja võlausaldajad kannavad asjakohase osa 
kahjumist, juhid vahetatakse välja või 
lisatakse rohkem spetsialiseerunud juhte, 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise kulud minimeeritakse ning 
maksejõuetu krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kõiki samasse klassi 
kuuluvaid võlausaldajate nõudeid 
käsitletakse ühtmoodi.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Solveerimisõiguste kasutamisel 
peaksid komisjon ja solveerimisnõukogu
tagama, et aktsionärid ja võlausaldajad 
kannavad asjakohase osa kahjumist, juhid 
vahetatakse välja, krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise kulud 
minimeeritakse ning maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kõiki samasse klassi kuuluvaid 
võlausaldajate nõudeid käsitletakse 
ühtmoodi.

(30) Solveerimisõiguste kasutamisel 
peaksid solveerimisnõukogu ja riiklikud 
solveerimisasutused tagama, et aktsionärid 
ja võlausaldajad kannavad asjakohase osa 
kahjumist, juhid vahetatakse välja, 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise kulud minimeeritakse ning 
maksejõuetu krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kõiki samasse klassi 
kuuluvaid võlausaldajate nõudeid 
käsitletakse ühtmoodi.

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Aktsionäride ja võlausaldajate 
õiguste kitsendused peaksid olema 
kooskõlas põhiõiguste harta artikliga 52.
Seepärast tuleks solveerimisvahendeid 
rakendada ainult nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, mis on 
maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt 
satuvad maksejõuetusse, ning ainult sel 
juhul, kui see on vajalik finantsstabiilsuse 
eesmärgil, lähtuvalt üldistest huvidest. 
Eelkõige tuleks solveerimisvahendeid 
kohaldada juhul, kui krediidiasutust või 
investeerimisühingut ei ole võimalik 
likvideerida vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, kuna see 
destabiliseeriks finantssüsteemi, ning kui 
meetmeid on vaja võtta selleks, et tagada 
süsteemselt oluliste funktsioonide kiire 
üleandmine ja jätkuv toimimine, ning kui 
puudub põhjendatud ootus, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne lahendus, 
sealhulgas kapitali suurendamine 
olemasolevate aktsionäride või kolmanda 
isiku poolt oleks piisav, et taastada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
täielik elujõulisus.

(31) Solveerimisvahendeid tuleks
rakendada nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, mis on 
maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt 
sattuvad maksejõuetusse või mis on 
kasvanud kriitiliselt suureks, ning ainult 
sel juhul, kui see on vajalik 
finantsstabiilsuse eesmärgil, lähtuvalt 
üldistest huvidest.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks (32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks 
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olla ebaproportsionaalne. Seetõttu ei peaks 
mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad 
kandma suuremat kahju, kui nad oleksid 
kandnud juhul, kui krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks samal ajal, kui 
tehti otsus solveerimismeetmete võtmise 
kohta, likvideeritud. Solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade osalise ülekandmise korral 
erasektori ostjale või sildasutusele tuleks 
järelejäänud osa solveeritavast 
krediidiasutusest või investeerimisühingust 
likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel.

olla ebaproportsionaalne ja peaks alati 
lähtuma üldiste huvide kaitsmisest. 
Seetõttu ei peaks mõjutatud aktsionärid ja 
võlausaldajad kandma suuremat kahju, kui 
nad oleksid kandnud juhul, kui 
krediidiasutus või investeerimisühing oleks 
samal ajal, kui tehti otsus 
solveerimismeetmete võtmise kohta, 
likvideeritud. Solveeritava krediidiasutuse 
või investeerimisühingu varade osalise 
ülekandmise korral erasektori ostjale või 
sildasutusele tuleks järelejäänud osa 
solveeritavast krediidiasutusest või 
investeerimisühingust likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks 
olla ebaproportsionaalne. Seetõttu ei peaks 
mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad 
kandma suuremat kahju, kui nad oleksid 
kandnud juhul, kui krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks samal ajal, kui 
tehti otsus solveerimismeetmete võtmise 
kohta, likvideeritud. Solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade osalise ülekandmise korral 

(32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks 
olla ebaproportsionaalne. Seetõttu ei peaks 
mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad 
kandma suuremat kahju, kui nad oleksid 
kandnud juhul, kui krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks samal ajal, kui 
tehti otsus solveerimismeetmete võtmise 
kohta, likvideeritud. Solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade osalise ülekandmise korral 
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erasektori ostjale või sildasutusele tuleks 
järelejäänud osa solveeritavast 
krediidiasutusest või investeerimisühingust 
likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel.

erasektori ostjale või sildasutusele tuleks 
järelejäänud osa solveeritavast 
krediidiasutusest või investeerimisühingust 
likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel. 
Kasutades volitusi teha kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendi 
raames muudatusi omakapitalis, tuleks 
arvesse võtta asutuse õiguslikku vormi, 
sest nõuete või võlgade konverteerimine 
omakapitaliks ei pruugi olla mõistlik, 
nagu nt ühistu osakute puhul.

Or. de

Selgitus

Lähtudes asutuse õiguslikust vormist, ei pruugi nõuete või võlgade konverteerimine 
omakapitaliks mõistlik olla, sest osalused ei ole teisendatavad (nt ühistu osakud).

Muudatusettepanek164
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) On tähtis, et krediidiasutuse või 
investeerimisühingu maksejõuetuse korral 
kajastataks sellest tulenevad kahjud. 
Maksejõuetuse ohus olevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute varade ja kohustuste 
hindamisel peaks juhinduma nende 
turuväärtusest solveerimisvahendite 
kohaldamise hetkel sel määral, mil turud 
nõuetekohaselt toimivad. Kui turud on selgelt 
mittetoimivad, peaks hindamise tegema varade 

(34) On tähtis, et krediidiasutuse või 
investeerimisühingu maksejõuetuse korral 
kajastataks sellest tulenevad kahjud. 
Maksejõuetuse ohus olevate krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute varade ja kohustuste 
hindamisel peaks juhinduma nende 
turuväärtusest solveerimisvahendite 
kohaldamise hetkel sel määral, mil turud 
tõhusalt toimivad. Kui turud on selgelt 
mittetoimivad, peaks hindamise tegema 
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ja kohustuste nõuetekohaselt põhjendatud 
pikaajalise majandusliku väärtuse alusel. 
Kiireloomulistel juhtudel peaks 
solveerimisnõukogul olema võimalik anda 
maksejõuetuse ohus oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu varadele ja kohustustele 
kiire esialgne hinnang, mis peaks kehtima kuni 
sõltumatu hindamise teostamiseni.

varade ja kohustuste nõuetekohaselt 
põhjendatud pikaajalise majandusliku 
väärtuse alusel. Kiireloomulistel juhtudel 
peaks solveerimisnõukogul olema võimalik 
anda maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varadele ja kohustustele kiire esialgne 
hinnang, mis peaks kehtima kuni sõltumatu 
hindamise teostamiseni.

Or. nl

Muudatusettepanek 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

(36) Solveerimisnõukogu koos riiklike 
solveerimisasutustega peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

(36) Solveerimisnõukogu peaks 
asjaomaste üksuste solveerimiskavade 
järel ette nägema võetavate 
solveerimismeetmete raamistiku olenevalt 
juhtumi asjaoludest ning tal peaks olema 
võimalik määrata kasutamiseks kõik 
vajalikud solveerimisvahendid. Selles 
selges ja täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 

(36) Komisjon ja nõukogu peaksid ette 
nägema võetavate solveerimismeetmete 
raamistiku olenevalt juhtumi asjaoludest 
ning tal peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
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sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

(36) Komisjon, tuginedes 
solveerimisnõukogu otsuse eelnõule,
peaks ette nägema võetavate 
solveerimismeetmete raamistiku olenevalt 
juhtumi asjaoludest ning tal peaks olema 
võimalik määrata kasutamiseks kõik 
vajalikud solveerimisvahendid. Selles 
selges ja täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

(36) Komisjon peaks pärast 
solveerimisnõukogu soovitust ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Ettevõtte müügi vahend peaks
võimaldama krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või tema äritegevuse 
osade müüki ühele või mitmele ostjale ilma 
aktsionäride nõusolekuta.

(37) Kooskõlas pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiviga [ ] 
peaks ettevõtte müügi vahend võimaldama 
krediidiasutuse või investeerimisühingu või 
tema äritegevuse osade müüki ühele või 
mitmele ostjale ilma aktsionäride 
nõusolekuta.

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Varade eraldamise vahend peaks
võimaldama ametiasutustel kanda 
ebapiisava tootlusega või langenud 
väärtusega varad eraldi vahendisse. Seda 
vahendit tohiks kasutada ainult koos teiste 
vahenditega, et vältida maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu ebaõiglast 
konkurentsieelist.

(38) Kooskõlas pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiviga [ ] 
peaks varade eraldamise vahend 
võimaldama ametiasutustel kanda 
ebapiisava tootlusega või langenud 
väärtusega varad eraldi vahendisse. Seda 
vahendit tohiks kasutada ainult koos teiste 
vahenditega, et vältida maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu ebaõiglast 
konkurentsieelist.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Tulemuslik solveerimiskord peaks 
minimeerima maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiskulusid maksumaksjate jaoks. 
Samuti peaks see tagama, et ka suuri ja 
süsteemselt olulisi krediidiasutusi ja 
investeerimisühinguid saaks solveerida 
finantsstabiilsust ohtu seadmata. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga saavutatakse see eesmärk 
tagades, et üksuse aktsionärid ja 
võlausaldajad kannavad asjakohaseid 
kahjusid ning asjakohast osa neist kuludest. 
Sellest eesmärgist lähtuvalt tuleks 
solveerimisraamistikku kaasata võlgade 
õiguspärase allahindamise õigused, mida 

(39) Tulemuslik solveerimiskord peaks 
minimeerima maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiskulusid maksumaksjate jaoks. 
Samuti peaks see tagama, et ka suuri ja 
süsteemselt olulisi krediidiasutusi ja 
investeerimisühinguid saaks solveerida 
finantsstabiilsust ohtu seadmata. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga saavutatakse see eesmärk 
tagades, et üksuse aktsionärid ja 
võlausaldajad kannavad asjakohaseid 
kahjusid ning asjakohast osa neist kuludest.
Sellest eesmärgist lähtuvalt tuleks 
solveerimisraamistikku kaasata võlgade 
õiguspärase allahindamise õigused, mida 
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saaks kasutada täiendava valikuna koos 
teiste solveerimisvahenditega kooskõlas 
finantsstabiilsuse nõukogu soovitusega.

saaks kasutada esmase vahendina koos 
teiste solveerimisvahenditega kooskõlas 
finantsstabiilsuse nõukogu soovitusega.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Selleks et tagada piisav paindlikkus 
võlausaldajate kanda jääva kahju 
määramisel mitmesugustes eri 
olukordades, on asjakohane, et kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 
saaks kasutada nii juhul, kui eesmärk on 
solveerida maksejõuetuse ohus olev 
krediidiasutus või investeerimisühing nii, 
et see jätkab tegevust, kui on tõenäoline, et 
tema elujõulisus on võimalik taastada, kui 
ka juhul, kui süsteemselt olulised teenused 
kantakse üle sildasutusse ning ülejäänud 
osa krediidiasutusest või 
investeerimisühingust lõpetab tegevuse ja 
likvideeritakse.

(40) Pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi [ ] kohaselt on
selleks, et tagada piisav paindlikkus 
võlausaldajate kanda jääva kahju 
määramisel mitmesugustes eri 
olukordades, asjakohane, et kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit saaks 
kasutada nii juhul, kui eesmärk on 
solveerida maksejõuetuse ohus olev 
krediidiasutus või investeerimisühing nii, 
et see jätkab tegevust, kui on tõenäoline, et 
tema elujõulisus on võimalik taastada, kui 
ka juhul, kui süsteemselt olulised teenused 
kantakse üle sildasutusse ning ülejäänud 
osa krediidiasutusest või 
investeerimisühingust lõpetab tegevuse ja 
likvideeritakse.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit rakendatakse 

(41) Kui kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit rakendatakse 
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eesmärgiga taastada maksejõuetuse ohus 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kapital, et tal oleks võimalik tegevust 
jätkata, peaks solveerimisega kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise abil alati 
kaasnema juhtkonna väljavahetamine ning 
seejärel krediidiasutuse või 
investeerimisühingu ja selle tegevuse 
restruktureerimine viisil, mis kõrvaldaks 
tema maksejõuetuse põhjused. Selline 
restruktureerimine tuleks läbi viia ettevõtte 
saneerimiskava elluviimise kaudu.

eesmärgiga taastada maksejõuetuse ohus 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kapital, et tal oleks võimalik tegevust 
jätkata, peaks pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi 
kohaselt solveerimisega kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise abil alati 
kaasnema juhtkonna väljavahetamine ning 
seejärel krediidiasutuse või 
investeerimisühingu ja selle tegevuse 
restruktureerimine viisil, mis kõrvaldaks 
tema maksejõuetuse põhjused. Selline 
restruktureerimine tuleks läbi viia ettevõtte 
saneerimiskava elluviimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei ole asjakohane 
kohaldada nõuete suhtes selles ulatuses, 
mil need on tagatud, tagatisega kaetud või 
muul moel garanteeritud. Selle tagamiseks, 
et kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei tohiks kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 
kohaldada hoiuste suhtes, mis on kaitstud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

(42) Pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi kohaselt [ ] ei ole
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit asjakohane kohaldada nõuete 
suhtes selles ulatuses, mil need on tagatud, 
tagatisega kaetud või muul moel 
garanteeritud. Selle tagamiseks, et 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei tohiks kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 



AM\1006888ET.doc 69/185 PE521.747v01-00

ET

94/19/EÜ15 kohaselt, maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu töötajate vastu olevate 
kohustuste suhtes ega äriliste nõuete 
suhtes, mis on seotud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu igapäevaseks 
toimimiseks vajalike kaupade ja 
teenustega.

kohaldada hoiuste suhtes, mis on kaitstud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
94/19/EÜ15 kohaselt, maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu töötajate vastu olevate 
kohustuste suhtes ega äriliste nõuete 
suhtes, mis on seotud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu igapäevaseks 
toimimiseks vajalike kaupade ja 
teenustega.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
94/19/EL, 30. mai 1994, hoiuste tagamise 
skeemide kohta. EÜT L 135, 31.5.1994, lk 
5–14.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
94/19/EÜ, 30. mai 1994, hoiuste tagamise 
skeemide kohta. EÜT L 135, 31.5.1994, lk 
5–14.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei ole asjakohane 
kohaldada nõuete suhtes selles ulatuses, 
mil need on tagatud, tagatisega kaetud või 
muul moel garanteeritud. Selle tagamiseks, 
et kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei tohiks kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 

(42) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei ole asjakohane 
kohaldada nõuete suhtes selles ulatuses, 
mil need on tagatud, tagatisega kaetud või 
muul moel garanteeritud. Selle tagamiseks, 
et kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei või kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit 
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kohaldada hoiuste suhtes, mis on kaitstud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 94/19/EÜ15 kohaselt, 
maksejõuetuse ohus oleva krediidiasutuse 
või investeerimisühingu töötajate vastu 
olevate kohustuste suhtes ega äriliste 
nõuete suhtes, mis on seotud 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
igapäevaseks toimimiseks vajalike kaupade 
ja teenustega. 

kohaldada hoiuste suhtes, olenemata 
nende laadist ja väärtusest, maksejõuetuse 
ohus oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu töötajate vastu olevate 
kohustuste suhtes ega äriliste nõuete 
suhtes, mis on seotud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu igapäevaseks 
toimimiseks vajalike kaupade ja 
teenustega.

__________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 94/19/EL, 30. mai 1994, hoiuste 
tagamise skeemide kohta. EÜT L 135, 
31.5.1994, lk 5–14.

Or. pt

Muudatusettepanek 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei ole asjakohane 
kohaldada nõuete suhtes selles ulatuses, 
mil need on tagatud, tagatisega kaetud või 
muul moel garanteeritud. Selle tagamiseks, 
et kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei tohiks kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 

(42) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei ole asjakohane 
kohaldada nõuete suhtes selles ulatuses, 
mil need on tagatud, tagatisega kaetud või 
muul moel garanteeritud. Selle tagamiseks, 
et kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend oleks tõhus ja saavutaks oma 
eesmärgid, peaks siiski olema võimalik 
seda kohaldada maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
võimalikult paljudele erinevatele tagamata 
kohustustele. Sellest hoolimata on 
asjakohane välistada teatud liiki tagamata 
kohustused selliste kohustuste hulgast, 
mille suhtes saaks kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit. 
Avaliku poliitika ja tulemusliku 
solveerimise huvides ei tohiks kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 
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kohaldada hoiuste suhtes, mis on kaitstud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
94/19/EÜ15 kohaselt, maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu töötajate vastu olevate 
kohustuste suhtes ega äriliste nõuete 
suhtes, mis on seotud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu igapäevaseks 
toimimiseks vajalike kaupade ja 
teenustega.

kohaldada hoiuste suhtes, mis on kaitstud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
94/19/EÜ15 kohaselt, maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse, pandikirjade või 
investeerimisühingu töötajate vastu olevate 
kohustuste suhtes ega äriliste nõuete 
suhtes, mis on seotud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu igapäevaseks 
toimimiseks vajalike kaupade ja 
teenustega.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
94/19/EL, 30. mai 1994, hoiuste tagamise 
skeemide kohta. EÜT L 135, 31.5.1994, lk 
5–14.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
94/19/EÜ, 30. mai 1994, hoiuste tagamise 
skeemide kohta. EÜT L 135, 31.5.1994, lk 
5–14.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Selliste hoiustajate suhtes, kelle 
hoiused on tagatud hoiuste tagamise 
skeemiga, ei tohiks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit 
rakendada. Hoiuste tagamise skeem aitab 
siiski solveerimisprotsessi rahastada sel 
määral, mil see oleks pidanud aitama 
hüvitada hoiustajatele tekitatud kahju. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
õiguse rakendamisega tagataks 
hoiustajatele jätkuvalt juurdepääs oma 
hoiustele. See on peamine põhjus, miks 
hoiuste tagamise skeem kehtestati. Kui 
kõnealuseid skeeme sellistel juhtudel ei 
kaasataks, tähendaks see ebaõiglast eelist 
teiste võlausaldajate ees, kelle suhtes 
kasutab solveerimisasutus oma õigusi.

(43) Pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi kohaselt [ ] ei 
tohiks selliste hoiustajate suhtes, kelle 
hoiused on tagatud hoiuste tagamise 
skeemiga, kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit rakendada. Hoiuste 
tagamise skeem aitab siiski 
solveerimisprotsessi rahastada sel määral, 
mil see oleks pidanud aitama hüvitada 
hoiustajatele tekitatud kahju. Kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise õiguse 
rakendamisega tagataks hoiustajatele 
jätkuvalt juurdepääs oma hoiustele. See on 
peamine põhjus, miks hoiuste tagamise 
skeem kehtestati. Kui kõnealuseid skeeme 
sellistel juhtudel ei kaasataks, tähendaks 
see ebaõiglast eelist teiste võlausaldajate 
ees, kelle suhtes kasutab solveerimisasutus 
oma õigusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Selliste hoiustajate suhtes, kelle 
hoiused on tagatud hoiuste tagamise 
skeemiga, ei tohiks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit 
rakendada. Hoiuste tagamise skeem aitab 
siiski solveerimisprotsessi rahastada sel 
määral, mil see oleks pidanud aitama 
hüvitada hoiustajatele tekitatud kahju. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
õiguse rakendamisega tagataks 
hoiustajatele jätkuvalt juurdepääs oma 
hoiustele. See on peamine põhjus, miks 
hoiuste tagamise skeem kehtestati. Kui 
kõnealuseid skeeme sellistel juhtudel ei 
kaasataks, tähendaks see ebaõiglast eelist 
teiste võlausaldajate ees, kelle suhtes 
kasutab solveerimisasutus oma õigusi.

(43) Selliste hoiustajate suhtes, kelle 
hoiused on tagatud hoiuste tagamise 
skeemiga, ning hoiuste tagamise skeemi 
enese suhtes ei tohiks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit 
rakendada. Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise õiguse rakendamisega 
tagataks hoiustajatele jätkuvalt juurdepääs 
oma hoiustele.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Selliste hoiustajate suhtes, kelle 
hoiused on tagatud hoiuste tagamise 
skeemiga, ei tohiks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit 
rakendada. Hoiuste tagamise skeem aitab 
siiski solveerimisprotsessi rahastada sel 

(43) Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei või rakendada 
hoiustajate suhtes, olenemata nende 
hoiuste laadist ja väärtusest. Hoiuste 
tagamise skeem aitab siiski 
solveerimisprotsessi rahastada sel määral, 
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määral, mil see oleks pidanud aitama 
hüvitada hoiustajatele tekitatud kahju. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
õiguse rakendamisega tagataks 
hoiustajatele jätkuvalt juurdepääs oma 
hoiustele. See on peamine põhjus, miks 
hoiuste tagamise skeem kehtestati. Kui 
kõnealuseid skeeme sellistel juhtudel ei 
kaasataks, tähendaks see ebaõiglast eelist 
teiste võlausaldajate ees, kelle suhtes 
kasutab solveerimisasutus oma õigusi.

mil see oleks pidanud aitama hüvitada 
hoiustajatele tekitatud kahju. Kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise õiguse 
rakendamisega tagataks hoiustajatele 
jätkuvalt juurdepääs oma hoiustele. See on 
peamine põhjus, miks hoiuste tagamise 
skeem kehtestati. Kui kõnealuseid skeeme 
sellistel juhtudel ei kaasataks, tähendaks 
see ebaõiglast eelist teiste võlausaldajate 
ees, kelle suhtes kasutab solveerimisasutus 
oma õigusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 181
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Selleks et rakendada koormuse 
jagamist aktsionäride ja madalamat 
nõudeõiguse järku omavate võlausaldajate 
vahel, nagu on ette nähtud riigiabi 
eeskirjadega, peaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest olema ühtse 
solveerimismehhanismi raames võimalik 
analoogselt kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit.

(44) Selleks et rakendada koormuse 
jagamist aktsionäride ja madalamat 
nõudeõiguse järku omavate võlausaldajate 
vahel, nagu on ette nähtud riigiabi 
eeskirjadega, peaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest olema ühtse 
solveerimismehhanismi raames võimalik 
analoogselt kohaldada nendele
aktsionäridele kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Selleks et rakendada koormuse 
jagamist aktsionäride ja madalamat 
nõudeõiguse järku omavate võlausaldajate 

(44) Selleks et rakendada koormuse 
jagamist aktsionäride ja madalamat 
nõudeõiguse järku omavate võlausaldajate 
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vahel, nagu on ette nähtud riigiabi 
eeskirjadega, peaks alates käesoleva
määruse jõustumisest olema ühtse 
solveerimismehhanismi raames võimalik 
analoogselt kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit.

vahel, nagu on ette nähtud riigiabi 
eeskirjadega, peaks alates pankade
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi jõustumisest olema ühtse 
solveerimismehhanismi raames võimalik 
analoogselt kohaldada kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et vältida olukorda, kus 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
struktureerivad oma kohustused viisil, mis 
vähendab kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi tõhusust, peaks 
solveerimisnõukogul olema võimalik ette 
näha, et krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel peab kogu aeg 
olema teatav kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi alla kuuluvate 
omavahendite, allutatud võla ja kõrgema 
nõudeõiguse järguga kohustuste 
kogusumma, mida väljendatakse 
protsendimäärana krediidiasutuse ja 
investeerimisühingu kohustuste 
kogusummast ning mis ei kvalifitseeru 
omavahenditena Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 575/201316

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL17

kohaldamisel.

(45) Selleks et vältida olukorda, kus 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
struktureerivad oma kohustused viisil, mis 
vähendab kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi tõhusust, peaks 
solveerimisnõukogul olema võimalik ette 
näha, et krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel peab kogu aeg 
olema teatav kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi alla kuuluvate 
omavahendite, allutatud võla ja kõrgema 
nõudeõiguse järguga kohustuste 
kogusumma, mida väljendatakse 
protsendimäärana krediidiasutuse ja 
investeerimisühingu kohustuste, kaasa 
arvatud omavahendid, kogusummast.

__________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete 
kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 
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muutmise kohta, ELT L 176, 27.6.2013, lk 
1.
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis 
käsitleb krediidiasutuste tegevuse 
alustamise tingimusi ning krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, 
millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, 
ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et vältida olukorda, kus 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
struktureerivad oma kohustused viisil, mis 
vähendab kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi tõhusust, peaks 
solveerimisnõukogul olema võimalik ette 
näha, et krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel peab kogu aeg 
olema teatav kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi alla kuuluvate 
omavahendite, allutatud võla ja kõrgema 
nõudeõiguse järguga kohustuste 
kogusumma, mida väljendatakse 
protsendimäärana krediidiasutuse ja 
investeerimisühingu kohustuste 
kogusummast ning mis ei kvalifitseeru 
omavahenditena Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 575/201316 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2013. aasta direktiivi 2013/36/EL17

kohaldamisel.

(45) Selleks et vältida olukorda, kus 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
struktureerivad oma kohustused viisil, mis 
vähendab kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi tõhusust, peaks 
solveerimisnõukogul olema võimalik ette 
näha, et krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel peab kogu aeg 
olema teatav kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi alla kuuluvate 
omavahendite, allutatud võla ja kõrgema 
nõudeõiguse järguga kohustuste 
kogusumma, mida väljendatakse 
protsendimäärana krediidiasutuse ja 
investeerimisühingu kohustuste 
kogusummast ning mis ei kvalifitseeru 
omavahenditena Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 575/201316 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2013. aasta direktiivi 2013/36/EL17

kohaldamisel ja mis on ette nähtud 
solveerimiskavades.
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__________________ __________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete 
kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 
muutmise kohta, ELT L 176, 27.6.2013, lk 
1.

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete 
kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 
muutmise kohta, ELT L 176, 27.6.2013, lk 
1.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb 
krediidiasutuste tegevuse alustamise 
tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338.

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb 
krediidiasutuste tegevuse alustamise 
tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Parim solveerimismeetod tuleks valida 
sõltuvalt juhtumi asjaoludest ja selleks 
peaksid olema kättesaadavad kõik 
direktiiviga [ ] ette nähtud 
solveerimisvahendid.

(46) Parim solveerimismeetod tuleks valida 
sõltuvalt juhtumi asjaoludest, 
diskrimineerimata ühtegi osalevat või 
mitteosaleva liikmesriiki või liikmesriikide 
gruppi, ja selleks peaksid olema 
kättesaadavad kõik pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiviga [ ] 
ette nähtud solveerimisvahendid, mida 
kohaldataks kooskõlas kõnealuse 
direktiivi sätetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Direktiiviga [ ] on riiklikele 
solveerimisasutustele antud 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise õigus, kuna 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused võivad langeda 
kokku solveerimistingimustega ning sel 
juhul tuleb hinnata, kas üksnes 
kapitaliinstrumentide allahindamine ja 
konverteerimine on piisav asjaomase 
üksuse rahalise usaldusväärsuse 
taastamiseks või tuleb lisaks võtta 
solveerimismeetmeid. Reeglina kasutatakse 
seda solveerimise raames. Komisjon peaks
asendama riiklikud solveerimisasutused ka 
selles funktsioonis ja seega tuleks talle 
anda volitused hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused on täidetud, 
ning otsustada, kas algatada üksuse 
solveerimine, kui solveerimisnõuded on 
samuti täidetud.

(47) Direktiiviga [ ] on riiklikele 
solveerimisasutustele antud 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise õigus, kuna 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused võivad langeda 
kokku solveerimistingimustega ning sel 
juhul tuleb hinnata, kas üksnes 
kapitaliinstrumentide allahindamine ja 
konverteerimine on piisav asjaomase 
üksuse rahalise usaldusväärsuse 
taastamiseks või tuleb lisaks võtta 
solveerimismeetmeid. Reeglina kasutatakse 
seda solveerimise raames. 
Solveerimisnõukogu, komisjon ja 
nõukogu peaksid asendama riiklikud 
solveerimisasutused ka selles funktsioonis 
ja seega tuleks talle anda volitused hinnata, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused on täidetud, 
ning otsustada, kas algatada üksuse 
solveerimine, kui solveerimisnõuded on 
samuti täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Direktiiviga [ ] on riiklikele 
solveerimisasutustele antud 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise õigus, kuna 

(47) Direktiiviga [ ] on riiklikele 
solveerimisasutustele antud 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise õigus, kuna 
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kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused võivad langeda 
kokku solveerimistingimustega ning sel 
juhul tuleb hinnata, kas üksnes 
kapitaliinstrumentide allahindamine ja 
konverteerimine on piisav asjaomase 
üksuse rahalise usaldusväärsuse 
taastamiseks või tuleb lisaks võtta 
solveerimismeetmeid. Reeglina kasutatakse 
seda solveerimise raames. Komisjon peaks 
asendama riiklikud solveerimisasutused ka 
selles funktsioonis ja seega tuleks talle 
anda volitused hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused on täidetud, 
ning otsustada, kas algatada üksuse 
solveerimine, kui solveerimisnõuded on
samuti täidetud.

kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise tingimused võivad langeda 
kokku solveerimistingimustega ning sel 
juhul tuleb hinnata, kas üksnes 
kapitaliinstrumentide allahindamine ja 
konverteerimine on piisav asjaomase 
üksuse rahalise usaldusväärsuse 
taastamiseks või tuleb lisaks võtta 
solveerimismeetmeid. Reeglina kasutatakse 
seda solveerimise raames. 
Solveerimisnõukogu peaks asendama 
riiklikud solveerimisasutused ka selles 
funktsioonis ja seega tuleks talle anda 
volitused hinnata, kas kapitaliinstrumentide 
allahindamise ja konverteerimise 
tingimused on täidetud, ning otsustada, kas 
algatada üksuse solveerimine, kui 
solveerimisnõuded on samuti täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Solveerimismeetmete tõhusus ja 
ühtsus peaks olema tagatud kõigis 
osalevates liikmesriikides. Seepärast tuleks 
solveerimisnõukogule anda volitused 
kanda erandjuhtudel ja juhul, kui riiklik 
solveerimisasutus ei ole üldse või piisavalt 
kohaldanud solveerimisasutuse otsust, 
teisele isikule üle solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
teatavad õigused, varad ja kohustused või 
nõuda selliste võlainstrumentide 
konverteerimist, mis sisaldavad lepingulist 
tingimust konverteerimiseks teatavate 
asjaolude korral. Tuleks välistada riiklike 
solveerimisasutuste mis tahes meetmed, 
mis võiksid pärssida või mõjutada 
solveerimisnõukogu õiguste rakendamist 

(48) Solveerimismeetmete tõhusus ja 
ühtsus peaks olema tagatud kõigis 
osalevates liikmesriikides. Seepärast tuleks 
solveerimisnõukogule anda volitused 
erandjuhtudel ja juhul, kui riiklik 
solveerimisasutus ei ole üldse või piisavalt 
kohaldanud solveerimisasutuse otsust, see 
tühistada, et tagada kõnealuse otsuse 
täitmine. Tuleks välistada riiklike 
solveerimisasutuste mis tahes meetmed, 
mis võiksid pärssida või mõjutada 
solveerimisnõukogu õiguste rakendamist 
või ülesannete täitmist.
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või ülesannete täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Solveerimisvahendite kohaldamisel 
ja solveerimisõiguste kasutamisel peaks 
solveerimisnõukogu teavitama töötajaid 
või nende esindajaid ning nendega 
konsulteerima. Võimaluse korral tuleks 
järgida kollektiivlepinguid või teisi 
sotsiaalpartneritega tehtud kokkuleppeid.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Kuna solveerimisnõukogu asendab
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi solveerimisotsuste 
tegemisel, peaks solveerimisnõukogu 
asendama seoses 
solveerimisfunktsioonidega neid asutusi ka 
koostöös mitteosalevate liikmesriikidega. 
Eelkõige peaks solveerimisnõukogu 
esindama solveerimiskolleegiumides kõiki 
osalevate liikmesriikide asutusi, sealhulgas 
mitteosalevate liikmesriikide asutusi.

(50) Kuna solveerimisnõukogu toetab
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi solveerimisotsuste 
tegemisel, peaks solveerimisnõukogu 
tegema nende asutustega koostööd ka
seoses solveerimisfunktsioonidega 
koostöös mitteosalevate liikmesriikidega. 
Eelkõige peaks solveerimisnõukogu 
esindama solveerimiskolleegiumides kõiki 
osalevate liikmesriikide asutusi, sealhulgas 
mitteosalevate liikmesriikide asutusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Kuna solveerimisnõukogu asendab 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi solveerimisotsuste 
tegemisel, peaks solveerimisnõukogu 
asendama seoses 
solveerimisfunktsioonidega neid asutusi ka 
koostöös mitteosalevate liikmesriikidega. 
Eelkõige peaks solveerimisnõukogu 
esindama solveerimiskolleegiumides kõiki
osalevate liikmesriikide asutusi, sealhulgas 
mitteosalevate liikmesriikide asutusi.

(50) Kuna solveerimisnõukogu asendab 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi solveerimisotsuste 
tegemisel, peaks solveerimisnõukogu 
asendama seoses 
solveerimisfunktsioonidega neid asutusi ka 
koostöös mitteosalevate liikmesriikidega. 
Eelkõige peaks solveerimisnõukogu 
kaasama solveerimiskolleegiumidesse
kõik osalevate liikmesriikide asutused, 
sealhulgas mitteosalevate liikmesriikide 
asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Kuna paljud krediidiasutused ja 
investeerimisühingud tegutsevad mitte 
ainult liidus, vaid ka rahvusvahelisel 
tasandil, tuleb tõhusa 
solveerimismehhanismiga kindlaks 
määrata asjaomaste kolmandate riikide 
ametiasutustega tehtava koostöö 
põhimõtted. Toetust kolmandate riikide 
ametiasutustele tuleks anda kooskõlas 
direktiivi [ ] artiklis 88 sätestatud 
õigusraamistikuga. Kuna 
solveerimisnõukogu peaks olema ainus 
asutus, kellel on õigused maksejõuetuse 

(51) Kuna paljud krediidiasutused ja 
investeerimisühingud tegutsevad mitte 
ainult liidus, vaid ka rahvusvahelisel 
tasandil, tuleb tõhusa 
solveerimismehhanismiga kindlaks 
määrata asjaomaste kolmandate riikide 
ametiasutustega tehtava koostöö 
põhimõtted. Toetust kolmandate riikide 
ametiasutustele tuleks anda kooskõlas 
direktiivi [ ] artiklis 88 sätestatud 
õigusraamistikuga.
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ohus olevate pankade solveerimiseks 
osalevates liikmesriikides, tuleks seega 
ainult solveerimisnõukogule anda õigused 
sõlmida osalevate liikmesriikide 
ametiasutuste nimel mittesiduvaid 
koostöölepinguid kõnealuste kolmanda 
riigi ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et 
solveerimisnõukogu teeb oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et 
solveerimisnõukogu teeb oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja 
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega, kasutades kogu EKP-
le ja riiklikele pädevatele asutustele 
kättesaadavat teavet. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja 
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.
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Or. en

Muudatusettepanek 196
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja 
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal.

(52) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peavad solveerimisnõukogul 
olema asjakohased uurimisvolitused. 
Solveerimisnõukogul peaks olema õigus 
nõuda kogu vajalikku teavet kas otse või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu ning viia 
läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle, 
vajaduse korral koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega. Solveerimise raames 
võib solveerimisnõukogu viia läbi 
kohapealseid kontrolle, et tõhusalt jälgida, 
kuidas riiklikud asutused rakendavad 
meetmeid, ja tagada, et komisjon ja 
solveerimisnõukogu teevad oma otsuseid 
täielikult täpse teabe põhjal. Kui riiklikul 
solveerimisasutusel ei ole piisavalt 
vahendeid vajaliku abi andmiseks, peaks 
ta kasutama oma õigust nõuda vajalikku 
abi teiste riikide solveerimisasutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Teabe vahetamise menetlus 
solveerimisnõukogu, pädevate asutuste ja 
riiklike solveerimisasutuste vahel tuleks 
kindlaks määrata ja rakendada 
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vastastikuse mõistmise memorandumiga.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tagamaks, et solveerimisnõukogul on 
juurdepääs kogu asjaomasele teabele, ei 
tohiks töötajad tugineda ametisaladuse 
eeskirjadele selleks, et vältida teabe 
avalikustamist solveerimisnõukogule.

(53) Tagamaks, et solveerimisnõukogul on 
juurdepääs kogu asjaomasele teabele, ei 
tohiks töötajad tugineda ametisaladuse 
eeskirjadele selleks, et vältida teabe 
avalikustamist solveerimisnõukogule. 
Samal ajal ei tohiks niisuguse teabe 
avaldamist solveerimisnõukogule käsitada 
ametisaladuse rikkumisena.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tagada ühtse 
solveerimismehhanismi raames vastu 
võetud otsuste täitmine, tuleks rikkumise 
korral kohaldada proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi. Solveerimisnõukogul 
peaks olema õigus nõuda, et riiklikud 
solveerimisasutused kohaldaksid 
ettevõtjate suhtes, kes ei täida 
solveerimisnõukogu otsustest tulenevaid 
kohustusi, trahve või korrapäraseid 
karistusmakseid. Selleks et tagada 
järjepidev, tõhus ja tulemuslik otsuste 
täitmine, peaks solveerimisnõukogul

(54) Selleks et tagada ühtse 
solveerimismehhanismi raames vastu 
võetud otsuste täitmine, tuleks rikkumise 
korral kohaldada proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi. Solveerimisnõukogul 
peaks olema õigus kohaldada ettevõtjate 
suhtes, kes ei täida solveerimisnõukogu 
otsustest tulenevaid kohustusi, trahve või 
korrapäraseid karistusmakseid. Need 
trahvid või korrapärased karistusmaksed 
määrab kindlaks solveerimisnõukogu 
koos pädevate asutuste ja komisjoniga. 
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olema õigus esitada riiklikele 
solveerimisasutustele rahatrahvide ja 
karistusmaksete kohaldamise kohta 
suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Selleks, et tagada otsuste täitmine 
kogu liidus, tuleks rikkumise korral 
kõikides liikmesriikides ühistel alustel 
kohaldada proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi. Tulemusliku täitmise 
tagamiseks peaks haldus- ja 
õigussanktsioonide vastuvõtmise 
raamistik olema liidu tasandil 
ühtlustatud. Seetõttu tuleks täieliku 
Euroopa mehhanismi jaoks kehtestada 
ühised miinimumeeskirjad.

Or. en

Selgitus

Kõikides liikmesriikides rikkumise korral kohaldatavad miinimumnõuded peaksid olema 
ühtlustatud. Finantsinstitutsioonide suhtes ei tohiks mõned liikmesriigis olla võimalik 
kohaldada kergemaid karistusi.

Muudatusettepanek 201
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 b) Liikmesriigid ja 
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solveerimisnõukogu peaksid tagama, et 
määruse (EÜ) nr (...) kohaselt 
kohaldatavad karistused tehakse 
avalikuks ainult juhul, kui see on 
proportsionaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Kui riiklik solveerimisasutus rikub 
ühtse solveerimismehhanismi eeskirju, 
jättes kasutamata talle siseriikliku 
õigusega antud õigused 
solveerimisnõukogu juhiste 
rakendamiseks, võib asjaomane 
liikmesriik olla kohustatud hüvitama 
kooskõlas asjaomase kohtupraktikaga mis 
tahes kahju üksikisikutele, sealhulgas 
vajaduse korral solveeritavale üksusele 
või grupile või kõnealuse üksuse või grupi 
mis tahes osa võlausaldajale mis tahes 
liikmesriigis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 203
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Tuleks kehtestada asjakohased 
eeskirjad, mis käsitlevad 
solveerimisnõukogu eelarvet, eelarve 
koostamist, selliste sise-eeskirjade

(56) Tuleks kehtestada asjakohased 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste sise-
eeskirjade vastuvõtmist, millega 
määratakse kindlaks solveerimisnõukogu
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vastuvõtmist, millega määratakse kindlaks 
eelarve vastuvõtmise ja täitmise kord, ning 
raamatupidamise sise- ja välisauditit.

eelarve vastuvõtmise ja täitmise kord,
eelarve koostamist, järelevalvet ja selle 
kontrollimist kord kvartalis 
solveerimisnõukogu täisistungil, ning 
raamatupidamise sise- ja välisauditit.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56 a) Solveerimisnõukogu täisistungil 
tuleks vastu võtta ka selle iga-aastane 
tööprogramm, jälgida ja kontrollida seda 
kord kvartalis ning anda arvamusi ja/või 
soovitusi tegevdirektori kord kvartalis 
koostatava raporti projekti kohta, mis 
peaks hõlmama jagu solveerimisnõukogu 
solveerimistegevuse ja käimasolevate 
solveerimisjuhtumite kohta ning jagu 
finants- ja haldusküsimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Tuleb tagada, et fond on täielikult 
kättesaadav maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
solveerimiseks. Seega ei tohiks fondi 
kasutada muuks otstarbeks kui 
solveerimisvahendite ja -õiguste tõhusaks 
rakendamiseks. Lisaks tuleks fondi 

(58) Tuleb tagada, et fond on täielikult 
kättesaadav maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
solveerimiseks. Seega ei tohiks fondi 
kasutada muuks otstarbeks kui 
solveerimisvahendite ja -õiguste tõhusaks 
rakendamiseks. Lisaks tuleks fondi 
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kasutada ainult kooskõlas kohaldatavate 
solveerimiseesmärkide ja -põhimõtetega. 
Seega peaks solveerimisnõukogu tagama, 
et solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kannavad esmalt solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid ja võlausaldajad. Ainult juhul, 
kui aktsionäride ja võlausaldajate vahendid 
on ammendunud, peaks 
solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kandma fond.

kasutada ainult kooskõlas kohaldatavate 
solveerimiseesmärkide ja -põhimõtetega, 
järgides täielikult pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi 
sätteid. Fondi ei tohiks kasutada otseselt 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kahjude katmiseks ega rekapitaliseerimise 
eesmärgil. Seega peaks 
solveerimisnõukogu tagama, et 
solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kannavad esmalt solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid ja võlausaldajad. Ainult juhul, 
kui aktsionäride ja võlausaldajate vahendid 
on ammendunud, peaks 
solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kandma fond.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Tuleb tagada, et fond on täielikult 
kättesaadav maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
solveerimiseks. Seega ei tohiks fondi 
kasutada muuks otstarbeks kui 
solveerimisvahendite ja -õiguste tõhusaks 
rakendamiseks. Lisaks tuleks fondi 
kasutada ainult kooskõlas kohaldatavate 
solveerimiseesmärkide ja -põhimõtetega. 
Seega peaks solveerimisnõukogu tagama, 
et solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kannavad esmalt solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid ja võlausaldajad. Ainult juhul, 
kui aktsionäride ja võlausaldajate vahendid 

(58) Tuleb tagada, et fond on täielikult 
kättesaadav maksejõuetuse ohus olevate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
solveerimiseks. Seega ei tohiks fondi 
kasutada muuks otstarbeks kui 
solveerimisvahendite ja -õiguste tõhusaks 
rakendamiseks. Lisaks tuleks fondi 
kasutada ainult kooskõlas kohaldatavate 
solveerimiseesmärkide ja -põhimõtetega. 
Seega peaks solveerimisnõukogu tagama, 
et solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kannavad esmalt solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid ja võlausaldajad. Ainult juhul, 
kui aktsionäride ja võlausaldajate vahendid 
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on ammendunud, peaks 
solveerimisvahendite kasutamisest 
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kandma fond.

on ammendunud, peaks 
solveerimisvahendite kasutamisest
tulenenud kahju, kulud või muud kulutused 
kandma fond vastavalt maksejõuetu panga 
tegevuse osakaalule asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Fondi on aga õige enne kõigi 
võlausaldajate vahendite ärakasutamist 
rakendada ka siis, kui 
solveerimisprotsessis hakataks vastasel 
korral eelishoiuseid teisendama. 
Kodanike kindlustunne selles osas, et 
täiesti riskivabade hoiustena, mille tootlus 
on samuti madal, on nende säästud 
kaitstud, on pangandussüsteemi üldise 
usaldamise alus. Hoiuste kaitsmine on 
kahtlemata üks pankade tähtsamaid 
ülesandeid ning olukord, kus eelishoiuste 
kaitstusse ei usuta, võib tekitada hoiuste 
väljavoolu, mis mõjub finantsstabiilsusele 
hävitavalt. Seega teenib eelishoiuste 
kaitsmine solveerimisprotsessis 
solveerimiseesmärke ja väärib seetõttu 
erilist pingutust.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Kui osalevas liikmesriigis on 
kehtestatud pangamaksud, võib tekkida 
olukord, kus pangal tuleb maksta nii 
pangamaks kui ka osamaks ühtse 
solveerimismehhanismi fondi. Selline 
olukord tuleb lahendada finantsasutuste 
topeltmaksustamist vältides.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Tuleks ette näha solveerimisfondi 
laenuvõimalus, millega oleks tagatud 
täielik Euroopa kaitsemeede, millega saab 
igal hetkel tulemuslikult peatada 
kahjuliku mõju finantssüsteemis. 
Laenuvõimalus võimaldaks 
majandustegevuses osalejatel langetada 
otsuseid iga finantsasutuse 
usaldusväärsuse, mitte asutuste 
asukohaliikmesriikide tajutava 
maksejõuetusohu alusel. Selle 
laenuvõimalusega kaoks lõpuks seos 
liikmesriikide maksejõuetusohu ja 
pangandussüsteemi vahel.

Or. en

Selgitus

Euroopa finantsstabiilsusmehhanism peaks olema üks võimalus.

Muudatusettepanek 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Juhul kui liikmesriigid on kriisile 
reageerimiseks juba kehtestanud 
pangamaksud, tasud või 
solveerimismaksed, tuleb need asendada 
fondi tehtavate osamaksudega, et vältida 
topeltmaksustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Et käesolevas määruses nimetatud 
eesmärkide täitmiseks oleksid kohe 
olemas piisavad rahalised vahendid, 
tuleks luua − soovitatavalt ühenduse 
avalikust vahendist − laen. Rahaliste 
vahendite täielik kättesaadavus on oluline 
kogu süsteemi usaldatavuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Kui osalevad liikmesriigid on juba 
välja töötanud riiklikud solveerimise 
rahastamise mehhanismid, peaks neil 

välja jäetud
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olema võimalik ette näha, et riiklikud 
rahastamismehhanismid kasutavad 
olemasolevaid krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ette makstud 
osamaksudena kogutud rahalisi 
vahendeid krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute selliste osamaksude 
hüvitamiseks, mis nad peaksid fondi sisse 
maksma. Selline hüvitamine ei tohiks 
piirata liikmesriikide kohustusi, mis 
tulenevad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 94/18/EÜ18.
__________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 94/18/EÜ, 30. mai 1994, millega 
muudetakse direktiivi 80/390/EMÜ, 
millega koordineeritakse noteerimisega 
seotud selliste üksikasjade kogumist, 
uurimist ja levitamist käsitlevaid nõudeid, 
mis avaldatakse väärtpaberite ametlikku 
börsinimekirja lubamise korral, seoses 
kohustusega avaldada noteerimisega 
seotud üksikasjad, EÜT L 135, 31.5.1994, 
lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Kui osalevad liikmesriigid on juba 
välja töötanud riiklikud solveerimise 
rahastamise mehhanismid, peaks neil 
olema võimalik ette näha, et riiklikud 
rahastamismehhanismid kasutavad 
olemasolevaid krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ette makstud 
osamaksudena kogutud rahalisi vahendeid
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
selliste osamaksude hüvitamiseks, mis nad 

(62) Kui osalevad liikmesriigid on juba 
välja töötanud riiklikud solveerimise 
rahastamise mehhanismid, peaks nende 
kaudu kogutud vahendeid olema võimalik 
üle kanda ühtsesse solveerimisfondi.
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peaksid fondi sisse maksma. Selline 
hüvitamine ei tohiks piirata liikmesriikide 
kohustusi, mis tulenevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivist 
94/18/EÜ18.
__________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 94/18/EÜ, 30. mai 1994, millega 
muudetakse direktiivi 80/390/EMÜ, 
millega koordineeritakse noteerimisega 
seotud selliste üksikasjade kogumist, 
uurimist ja levitamist käsitlevaid nõudeid, 
mis avaldatakse väärtpaberite ametlikku 
börsinimekirja lubamise korral, seoses 
kohustusega avaldada noteerimisega 
seotud üksikasjad, EÜT L 135, 31.5.1994, 
lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Selleks et osamaksud arvutataks 
õiglaselt ning loodaks stiimulid väiksema 
riskiga tegevusmudeli kasutamiseks, tuleks 
fondi osamaksude puhul võtta arvesse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
riskitaset.

(63) Selleks et osamaksud arvutataks 
õiglaselt ning loodaks stiimulid väiksema 
riskiga tegevusmudeli kasutamiseks, tuleks 
fondi osamaksude puhul, mille määrab 
kindlaks solveerimisnõukogu pädeva 
asutuse ettepanekul, võtta arvesse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
riskitaset.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Selleks et osamaksud arvutataks 
õiglaselt ning loodaks stiimulid väiksema 
riskiga tegevusmudeli kasutamiseks, tuleks 
fondi osamaksude puhul võtta arvesse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute
riskitaset.

(63) Selleks et osamaksud arvutataks 
õiglaselt ning loodaks stiimulid väiksema 
riskiga tegevusmudeli kasutamiseks, tuleks 
fondi osamaksude puhul võtta arvesse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
riskitaset. Osamaksud peaksid kõikides 
liikmesriikides vastama samale 
protsentuaalsele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et määrata kindlaks fondi tehtavate 
osamaksude laad, asjaolud, mille korral 
osamaksusid nõutakse, osamaksude 
arvutamise ja nende maksmise viis; 
määrata kindlaks registreerimise, 
raamatupidamise, aruandluse ja muud 
eeskirjad, et tagada osamaksude täielikult 
ja õigeaegne tasumine; määrata kindlaks 
selliste krediidiasutuste või 
investeerimisühingute osamaksude 
süsteem, kes on saanud tegevusloa pärast 
seda, kui fond on saavutanud sihttaseme; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
toimub osamaksude ajaline jaotamine, 
määrata kindlaks asjaolud, mille korral
võib osamaksude tasumise ettepoole tuua; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
kehtestatakse iga-aastased osamaksud
ning määrata kindlaks meetmed, et 

(66) Komisjonile tuleks pärast 
solveerimisnõukogu ettepanekut anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290, et määrata kindlaks fondi 
tehtavate osamaksude laad, asjaolud, mille 
korral osamaksusid nõutakse, osamaksude 
arvutamise ja nende maksmise viis; 
määrata kindlaks registreerimise, 
raamatupidamise, aruandluse ja muud 
eeskirjad, et tagada osamaksude täielikult 
ja õigeaegne tasumine; määrata kindlaks 
selliste krediidiasutuste või 
investeerimisühingute osamaksude 
süsteem, kes on saanud tegevusloa pärast 
seda, kui fond on saavutanud sihttaseme; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
toimub osamaksude ajaline jaotamine, 
määrata kindlaks asjaolud, mille korral 
võib osamaksude tasumise ettepoole tuua 
või nendega viivitada; määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel kehtestatakse
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täpsustada asjaolud ja kord, mille alusel 
krediidiasutus või investeerimisühing võib 
olla osaliselt või täielikult vabastatud 
tagantjärele makstavate osamaksude 
tasumisest.

iga-aastaste osamaksude suurus; määrata 
kindlaks meetmed, et täpsustada asjaolud 
ja kord, mille alusel. krediidiasutus või 
investeerimisühing võib olla osaliselt või 
täielikult vabastatud tagantjärele 
makstavate osamaksude tasumisest. 

Or. en

Muudatusettepanek 217
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et määrata kindlaks fondi tehtavate 
osamaksude laad, asjaolud, mille korral 
osamaksusid nõutakse, osamaksude 
arvutamise ja nende maksmise viis; 
määrata kindlaks registreerimise, 
raamatupidamise, aruandluse ja muud 
eeskirjad, et tagada osamaksude täielikult 
ja õigeaegne tasumine; määrata kindlaks 
selliste krediidiasutuste või 
investeerimisühingute osamaksude 
süsteem, kes on saanud tegevusloa pärast 
seda, kui fond on saavutanud sihttaseme; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
toimub osamaksude ajaline jaotamine, 
määrata kindlaks asjaolud, mille korral 
võib osamaksude tasumise ettepoole tuua; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
kehtestatakse iga-aastased osamaksud ning 
määrata kindlaks meetmed, et täpsustada 
asjaolud ja kord, mille alusel krediidiasutus 
või investeerimisühing võib olla osaliselt 
või täielikult vabastatud tagantjärele 
makstavate osamaksude tasumisest.

(66) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et määrata kindlaks fondi tehtavate 
osamaksude laad, asjaolud, mille korral 
osamaksusid nõutakse, osamaksude 
arvutamise ja nende maksmise viis; 
määrata kindlaks registreerimise, 
raamatupidamise, aruandluse ja muud 
eeskirjad, et tagada osamaksude täielikult 
ja õigeaegne tasumine; määrata kindlaks 
selliste krediidiasutuste või 
investeerimisühingute osamaksude 
süsteem, kes on saanud tegevusloa pärast 
seda, kui fond on saavutanud sihttaseme; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
toimub osamaksude ajaline jaotamine, 
määrata kindlaks asjaolud, mille korral 
võib osamaksude tasumise ettepoole tuua; 
määrata kindlaks kriteeriumid, mille alusel 
kehtestatakse käesoleva määrusega 
kehtestatud piirides iga-aastased 
osamaksud ning määrata kindlaks 
meetmed, et täpsustada asjaolud ja kord, 
mille alusel krediidiasutus või 
investeerimisühing võib olla osaliselt või 
täielikult vabastatud tagantjärele 
makstavate osamaksude tasumisest.
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Or. en

Muudatusettepanek 218
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66 a) Selleks, et tagada võrdsed 
võimalused käesoleva määruse kohaselt 
määratud ülesannete täitmisel, peaksid 
komisjon ja solveerimisnõukogu toimima 
vastavalt pankade maksevõime taastamise 
ja solveerimise direktiivi ning selle 
direktiiviga kooskõlas vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide nõuetele. Samuti 
peaksid komisjon ja solveerimisnõukogu 
järgima Euroopa Pangandusjärelevalve 
suuniseid ja soovitusi seoses pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga ning vajaduse korral Euroopa 
Pangandusjärelevalve määruse (EL) 
1093/2010 artikli 19 lõike 3 kohase siduva 
vahendamise käigus võetud otsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Solveerimisnõukogu töö 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks tuleks 
tema liikmete, solveerimisnõukogu 
töötajate, sealhulgas osalevate 
liikmesriikidega solveerimisülesannete 
täitmiseks vahetatud töötajate või 
kõnealuste liikmesriikide lähetatud 

(67) Solveerimisnõukogu töö 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks tuleks 
tema liikmete, solveerimisnõukogu 
töötajate, sealhulgas osalevate 
liikmesriikidega solveerimisülesannete 
täitmiseks vahetatud töötajate või 
kõnealuste liikmesriikide lähetatud 
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töötajate suhtes kohaldada ametisaladuse 
hoidmise nõudeid, isegi pärast nende 
töökohustuste lõppemist. Temale määratud 
ülesannete täitmiseks peaks 
solveerimisnõukogul olema lubatud 
teatavatel tingimustel vahetada teavet 
liikmesriikide või liidu asutuste ja 
organitega.

töötajate suhtes kohaldada ametisaladuse 
hoidmise nõudeid, isegi pärast nende 
töökohustuste lõppemist. Need nõuded 
peaksid kehtima ka teistele isikutele, kes 
on solveerimisnõukogu poolt volitatud ja 
liikmesriikide solveerimisasutuste poolt 
volitatud või ametisse määratud 
kohapealseid kontrolle tegema, ning 
vaatlejatele, kes on kutsutud osalema 
solveerimisnõukogu täis- ja 
täitevistungitel. Temale määratud 
ülesannete täitmiseks peaks 
solveerimisnõukogul olema lubatud 
teatavatel tingimustel vahetada teavet 
liikmesriikide või liidu asutuste ja 
organitega.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Niivõrd kui käesoleva määruse 
kohaselt võetud otsustele kohaldatakse 
määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 
kohast siduvat vahendamist, on need 
otsused siduvad kõikidele seotud 
osapooltele.

Or. en

Selgitus

Eeldusel, et komisjon kaasatakse ühtsesse solveerimismehhanismi, jääb ebaselgeks, kas 
Euroopa Pangandusjärelevalve kui amet saab nõuda siduva vahendamisotsuse täitmist 
komisjonilt, mis on aluslepinguga loodud institutsioon. Niivõrd kui käesoleva määruse 
kohaselt võetud otsustele kohaldatakse Euroopa Pangandusjärelevalve siduvat vahendamist, 
mille ulatus määratakse kindlaks pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi 
toimikus, tuleb täpsustada, et need otsused ei ole siduvad mitte ainult mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustele, vaid ka komisjonile.
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Muudatusettepanek 221
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Kuni solveerimisnõukogu on täielikult 
toimiv, peaks komisjon vastutama algse 
tegevuse eest, sealhulgas halduskulude 
katmiseks vajalike osamaksude kogumise 
eest ja ajutise tegevdirektori määramise 
eest, kes annab loa mis tahes vajalike 
maksete tegemiseks solveerimisnõukogu 
nimel.

(69) Kuni solveerimisnõukogu on täielikult 
toimiv, peaks komisjon vastutama algse 
tegevuse eest, sealhulgas halduskulude 
katmiseks vajalike esmaste osamaksude 
kogumise eest ja ajutise tegevdirektori 
määramise eest, kes annab loa mis tahes 
vajalike maksete tegemiseks 
solveerimisnõukogu nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Kuni solveerimisnõukogu on täielikult 
toimiv, peaks komisjon vastutama algse 
tegevuse eest, sealhulgas halduskulude 
katmiseks vajalike osamaksude kogumise 
eest ja ajutise tegevdirektori määramise 
eest, kes annab loa mis tahes vajalike 
maksete tegemiseks solveerimisnõukogu 
nimel.

(69) Kuni solveerimisnõukogu on täielikult 
toimiv, peaksid riiklikud 
solveerimisasutused vastutama algse 
tegevuse eest, sealhulgas halduskulude 
katmiseks vajalike osamaksude kogumise 
eest ja ajutise tegevdirektori määramise 
eest, kes annab loa mis tahes vajalike 
maksete tegemiseks solveerimisnõukogu 
nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust omandile, 
isikuandmete kaitset, ettevõtlusvabadust 
ning õigust tõhusale õiguskaitsevahendile 
ja õiglasele kohtulikule arutamisele, ja seda 
rakendatakse kooskõlas kõnealuste õiguste 
ja põhimõtetega.

(70) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust omandile, 
isikuandmete kaitset, ettevõtlusvabadust,
töötajate õigust saada ettevõttes teavet ja 
olla ära kuulatud ning õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, ja seda 
rakendatakse kooskõlas kõnealuste õiguste 
ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71 a) Liikmesriikide ja pankade vahelise 
seose kaotamise eesmärgil ning ühtse 
solveerimismehhanismi tulemuslikkuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks, eriti seni, 
kuni ühtne solveerimisfond ei ole 
täielikult rahastatud, on oluline luua 
Euroopa avalik laenuvahend alates 
päevast, mil ühtne solveerimismehhanism 
jõustub. Kõik sellest laenuvahendist antud 
laenud hüvitatakse ühtsest 
solveerimisfondist kokkulepitud 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71 a) Riigivõlgade ja pankade vahelise 
seose kaotamise eesmärgil ning ühtse 
solveerimismehhanismi tulemuslikkuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks, eriti seni, 
kuni ühtne solveerimisfond ei ole saanud 
täielikku rahastamist, on oluline luua 
osalevate liikmesriikide jaoks ühtne 
ühenduse laenuvahend (kaitsemeede). 
Kõik sellest laenuvahendist antud laenud 
hüvitatakse ühtsest solveerimisfondist 
kokkulepitud ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohaldab neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi koos
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega
käesoleva määrusega loodava ühtse 
solveerimismehhanismi raames. Ühtset 
solveerimismehhanismi toetab ühtne 
pankade solveerimisfond (edaspidi 
„fond”).

Solveerimisnõukogu, osalevate 
liikmesriikide solveerimisasutused ja 
komisjon kohaldavad neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi riigiabi eeskirjade 
kontekstis käesoleva määrusega loodava 
ühtse solveerimismehhanismi raames. 
Ühtset solveerimismehhanismi toetab 
ühtne pankade solveerimisfond (edaspidi 
„fond”).

Or. en

Muudatusettepanek 227
Corien Wortmann-Kool
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohaldab neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi koos 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega 
käesoleva määrusega loodava ühtse 
solveerimismehhanismi raames. Ühtset 
solveerimismehhanismi toetab ühtne 
pankade solveerimisfond (edaspidi 
„fond”).

Solveerimisnõukogu kohaldab neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi koos komisjoni ja 
osalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega käesoleva 
määrusega loodava ühtse 
solveerimismehhanismi raames. Ühtset 
solveerimismehhanismi toetab ühtne 
pankade solveerimisfond (edaspidi 
„fond”).

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohaldab neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi koos 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega 
käesoleva määrusega loodava ühtse 
solveerimismehhanismi raames. Ühtset 
solveerimismehhanismi toetab ühtne
pankade solveerimisfond (edaspidi 
„fond”).

Komisjon kohaldab neid ühtseid 
eeskirjasid ja menetlusi koos 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega 
käesoleva määrusega loodava ühtse 
solveerimismehhanismi raames. Ühtset 
solveerimismehhanismi toetab pankade 
riiklike solveerimisfondide võrgustik
(edaspidi „fond”), mida koordineeritakse 
tsentraalselt.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa



PE521.747v01-00 102/185 AM\1006888ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgnevate üksuste suhtes:

Käesolevat määrust kohaldatakse 
alljärgneva suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 230
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused, kelle üle teeb otsest 
järelevalvet EKP kooskõlas nõukogu 
määruse (EÜ) nr [ ] artikliga 4, millega 
antakse Euroopa Keskpangale 
konkreetsed ülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvega;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) olulised krediidiasutused kooskõlas 
nõukogu määruse (EÜ) nr /2013 artikliga 
6, millega antakse Euroopa Keskpangale 
konkreetsed ülesanded seoses poliitikaga, 
mis puudutab osalevates liikmesriikides 
asutatud krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet;

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) üksused, mille üle EKP on kohustatud 
tegema otsest järelevalvet kooskõlas ühtse 
järelevalvemehhanismi määruse artikliga 
6;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused, mille üle peab otsest 
järelevalvet ühtne järelevalvemehhanism 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr [ ] 
artikliga 6 lõikega 4, millega antakse 
Euroopa Keskpangale konkreetsed 
ülesanded seoses krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega;
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 



PE521.747v01-00 104/185 AM\1006888ET.doc

ET

also be resolved at the national level.

Muudatusettepanek 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) krediidiasutused, mille üle teeb otsest 
järelevalvet EKP kooskõlas nõukogu 
määruse (EÜ) nr [ ] artikli 6 lõikega 4, 
millega antakse Euroopa Keskpangale 
konkreetsed ülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvega;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused;

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutused, järgides subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalevates liikmesriikides asutatud 
emaettevõtjad, sealhulgas 
finantsvaldusettevõtjad ja 
segafinantsvaldusettevõtjad, kui nende 
suhtes kohaldatakse kooskõlas määruse 
(EL) nr [ ] (millega antakse Euroopa 
Keskpangale eriülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalve poliitikaga) artikli 4 
lõike 1 punktiga i Euroopa Keskpanga 
(EKP) teostatavat konsolideeritud 
järelevalvet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nad ei ole nõukogu määruse (millega 
antakse Euroopa Keskpangale 
eriülesanded seoses krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
poliitikaga) artikli 6 lõike 4 kohaselt 
vähem oluliseks liigitatud.

Or. de

Muudatusettepanek 238
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühegi käesoleva määruse kohase meetme 
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või poliitikaga ei diskrimineerita otseselt 
ega kaudselt ühtegi liikmesriiki ega 
liikmesriikide gruppi kui panga- või mis 
tahes muu teenuse osutamise kohta mis 
tahes valuutas.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arengupangad määruse 
kohaldamisalasse ei kuulu.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Ühtne solveerimisnõukogu võib 
omaalgatuslikult anda kooskõlas 
käesoleva määrusega oma juhised mis 
tahes osaleva liikmesriigi 
krediidiasutusele, kui ta leiab, et selle 
maksejõuetuks muutumine võib tõsiselt 
häirida finantsstabiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Koostöö ühtse solveerimismehhanismi 

raames
1. Komisjon, solveerimisnõukogu ja 
riiklikud solveerimisasutused täidavad 
ühtse solveerimismehhanismi raames oma 
ülesandeid vastavalt nende 
pädevusaladele pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi ning 
käesoleva määruse kohaselt.
2. Komisjonil, solveerimisnõukogul ja 
riiklikel solveerimisasutustel lasub 
kohustus teha heas usus koostööd, 
vahetada teavet ja järgida kooskõlastatud 
solveerimistavasid.
3. Komisjon teeb järelevalvet mehhanismi 
toimimise üle, tuginedes käesolevas 
määruses sätestatud kohustustele ja 
menetlustele.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
1. Komisjon, solveerimisnõukogu ja 
riiklikud solveerimisasutused täidavad 
ühtse solveerimismehhanismi raames oma 
ülesandeid vastavalt nende 
pädevusaladele pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi ning 
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käesoleva määruse kohaselt.
2. Komisjonil, solveerimisnõukogul ja 
riiklikel solveerimisasutustel lasub 
kohustus teha heas usus koostööd, 
vahetada teavet ja järgida kooskõlastatud 
solveerimistavasid.
3. Komisjon teeb järelevalvet mehhanismi 
toimimise üle, tuginedes käesolevas 
määruses sätestatud kohustustele ja 
menetlustele.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid, 
mis on sätestatud direktiivi [ ] artiklis 2 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL19

artiklis 3. Lisaks sellele kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid, 
mis on sätestatud direktiivi [ ] artiklis 2, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2013. aasta direktiivi 2013/36/EL19 artiklis 
3 ning määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 
lõikes 1. Lisaks sellele kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en

Selgitus

Käesoleva lõikega sätestatakse, et kohaldatakse pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi, kapitalinõuete direktiivi IV paketi ja kapitalinõuete määruse mõisteid 
koos käesolevas artiklis esitatud täiendavate mõistetega. Seetõttu on mõistete kordamine kogu 
artiklis ebavajalik ja ei ole kooskõlas käesoleva lõikega.

Muudatusettepanek 244
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „EKP” – Euroopa Keskpanga 
järelevalvenõukogu, mis on loodud 
nõukogu määrusega (EL) nr [ ];

Or. en

Muudatusettepanek 245
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „riiklik solveerimisasutus” –
liikmesriigi poolt direktiivi [ ] artikli 3 
kohaselt määratud ametiasutus;

(2) „riiklik solveerimisasutus” – osaleva
liikmesriigi poolt direktiivi [ ] artikli 3 
kohaselt määratud ametiasutus;

Or. en

Selgitus

„Riikliku solveerimisasutuse” mõiste peaks piirduma osaleva liikmesriigi poolt määratud 
ametiasutusega, mis oleks ühtlasi kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määruses 
kasutatava käsitlusviisiga.

Muudatusettepanek 246
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „solveerimisnõukogu” – ühtse 
solveerimismehhanismi 
solveerimisnõukogu, nagu on määratletud 
käesoleva määruse artiklites 38 ja 39;

Or. en
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Muudatusettepanek 247
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „grupi tasandi solveerimisasutus” –
selle osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, kus krediidiasutus või 
investeerimisühing või konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluv emaettevõtja on 
asutatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 248
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „krediidiasutus” – krediidiasutus, 
nagu see on määratletud määruse (EL) nr 
575/20132020 artikli 4 lõike 1 punktis 1;

välja jäetud

__________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013 
, krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete 
kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 
muutmise kohta, ELT L 176, 27.6.2013, lk 
1.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Sharon Bowles



AM\1006888ET.doc 111/185 PE521.747v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „investeerimisühing” – määruse (EL) 
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 2 
esitatud määratlusele vastav 
investeerimisühing, mille suhtes 
kohaldatakse kõnealuse määruse artiklis 
9 sätestatud algkapitali nõuet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 250
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „finantseerimisasutus” määruse (EL) 
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 26 
määratletud finantseerimisasutus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 251
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „emaettevõtja” – emaettevõtja, nagu 
see on määratletud määruse (EL) nr 
575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 15, 
sealhulgas krediidiasutus või 
investeerimisühing, finantsvaldusettevõtja 
või segafinantsvaldusettevõtja;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 252
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „solveeritav krediidiasutus või 
investeerimisühing” – artiklis 2 osutatud 
üksus, mille suhtes võetakse 
solveerimismeetmeid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 253
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „krediidiasutus või 
investeerimisühing” – krediidiasutus või 
artikli 2 punkti c kohase konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluv 
investeerimisühing;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 254
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „grupp” – emaettevõtja ja selle välja jäetud
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tütarettevõtjad, mis on artiklis 2 osutatud 
üksused;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „tütarettevõtja” − määruse (EL) nr 
575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 16 
määratletud tütarettevõtja;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 256
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „ettevõtte müügi vahend” –
solveerimise tingimustele vastava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
omandiõiguse instrumentide või varade, 
õiguste või kohustuste ülekandmine 
ostjale, kes ei ole sildasutus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 257
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „sildasutuse vahend” – solveerimise 
tingimustele vastava krediidiasutuse või
investeerimisühingu varade, õiguste või 
kohustuste ülekandmine sildasutusele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 258
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „varade eraldamise vahend” –
solveerimise tingimustele vastava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade ja õiguste ülekandmine 
varahaldusvahendile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 259
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahend” – solveerimise 
tingimustele vastava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kohustuste 
allahindamis- ja konverteerimisõiguste 
kasutamine;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Komisjon, solveerimisnõukogu ja 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutused ja pädevad asutused 
koostavad vastastikuse mõistmise 
memorandumi, milles kirjeldatakse 
üldiselt, kuidas nad teevad üksteisega 
koostööd pankade maksevõime taastamise 
ja solveerimise direktiivi kohaselt 
määratud ülesannete täitmisel. 
Vastastikuse mõistmise memorandum 
selgitab muu hulgas konsulteerimist 
seoses komisjoni ja solveerimisnõukogu 
otsustega, mis puudutavad mitteosalevates 
liikmesriikides asuvaid tütarettevõtjaid ja 
harusid, mille emaettevõtja asub osalevas 
liikmesriigis. Memorandum vaadatakse 
korrapäraselt läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „kriitiline suurus” – artiklis 2 
viidatud üksuse seotus teiste 
krediidiasutuste ja 
investeerimisühingutega, mille ulatus on 
selline, et kriisiajal ei ole võimalik seda 
korrapäraselt ühegi solveerimismeetmega 
solveerida või mille korrakohane 
solveerimine tooks kaasa 
märkimisväärseid häireid majanduses, 
mistõttu muutuks vältimatuks selle 
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avalike vahenditega päästmine ning 
kahjude avalikest vahenditest katmine.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon või solveerimisnõukogu 
teostab käesoleva määruse kohaselt 
ülesandeid või õigusi, mida direktiivi [ ] 
kohaselt peab teostama osaleva liikmesriigi 
riiklik solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

1. Kui solveerimisnõukogu teostab 
käesoleva määruse kohaselt ülesandeid või 
õigusi, mida direktiivi [ ] kohaselt peab 
teostama osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutuse 
koordineerijana või piiriülese grupi 
solveerimise korral asjaomase grupi 
riiklike solveerimisasutustena.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon või solveerimisnõukogu 
teostab käesoleva määruse kohaselt 
ülesandeid või õigusi, mida direktiivi [ ] 
kohaselt peab teostama osaleva liikmesriigi 
riiklik solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 

1. Kui solveerimisnõukogu teostab 
käesoleva määruse kohaselt ülesandeid või 
õigusi, mida direktiivi [ ] kohaselt peab 
teostama osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
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riikliku solveerimisasutusena. riikliku solveerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon või solveerimisnõukogu 
teostab käesoleva määruse kohaselt 
ülesandeid või õigusi, mida direktiivi [ ] 
kohaselt peab teostama osaleva liikmesriigi 
riiklik solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

1. Kui solveerimisnõukogu teostab 
käesoleva määruse kohaselt ülesandeid või 
õigusi, mida direktiivi [ ] kohaselt peab 
teostama osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon või solveerimisnõukogu 
teostab käesoleva määruse kohaselt 
ülesandeid või õigusi, mida direktiivi [ ] 
kohaselt peab teostama osaleva liikmesriigi 
riiklik solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artikli 2 kohaldamist, kui komisjon või 
solveerimisnõukogu teostab käesoleva 
määruse kohaselt ülesandeid või õigusi, 
mida direktiivi [ ] kohaselt peab teostama 
osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
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riikliku solveerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon või solveerimisnõukogu 
teostab käesoleva määruse kohaselt
ülesandeid või õigusi, mida direktiivi [ ] 
kohaselt peab teostama osaleva liikmesriigi 
riiklik solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artikli 2 kohaldamist, kui komisjon või 
solveerimisnõukogu teostab ülesandeid või 
õigusi, mida direktiivi [ ] kohaselt peab 
teostama osaleva liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, käsitatakse 
solveerimisnõukogu käesoleva määruse ja 
direktiivi [ ] kohaldamisel asjaomase 
riikliku solveerimisasutusena või piiriülese 
grupi solveerimise korral asjaomase grupi 
riikliku solveerimisasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoni loal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 268
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoni loal.

2. Solveerimisnõukogu tegutseb talle 
käesoleva määrusega antud volituste 
raames.

Or. de

Muudatusettepanek 269
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, tegutseb
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoni loal.

2. Solveerimisnõukogu tegutseb pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi [ ] alusel ja kohaselt. 
Mitteosalevaid liikmesriike või nendes 
asuvaid üksusi ei diskrimineerita ega 
panda neid käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete tulemusel halvemasse 
olukorda kui siis, kui need meetmed 
oleksid täies mahus võetud pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi [ ] alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoni loal.

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoniga 
konsulteerides.



PE521.747v01-00 120/185 AM\1006888ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 271
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena komisjoni loal.

2. Kui see on asjakohane, tegutseb 
solveerimisnõukogu riikliku 
solveerimisasutusena riiklike 
solveerimisasutuste loal.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
kohaldamist, tegutsevad osaleva 
liikmesriigi riiklikud solveerimisasutused 
direktiiviga [ ] harmoneeritud siseriikliku 
õiguse asjaomaste sätete alusel ja kohaselt.

3. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artiklis 2 osutatud kohaldamist, tegutsevad 
osaleva liikmesriigi riiklikud 
solveerimisasutused direktiiviga [ ] 
harmoneeritud siseriikliku õiguse 
asjaomaste sätete alusel ja kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
kohaldamist, tegutsevad osaleva 
liikmesriigi riiklikud solveerimisasutused 
direktiiviga [ ] harmoneeritud siseriikliku 
õiguse asjaomaste sätete alusel ja kohaselt.

3. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artiklis 2 osutatud kohaldamist, tegutsevad 
osaleva liikmesriigi riiklikud 
solveerimisasutused direktiiviga [ ] 
harmoneeritud siseriikliku õiguse 
asjaomaste sätete alusel ja kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklik solveerimisasutus teavitab 
komisjoni ja solveerimisnõukogu 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt võetud 
või kavandatavatest meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklik solveerimisasutus teavitab 
komisjoni ja solveerimisnõukogu 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt võetud 
või kavandatavatest meetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 276
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kooskõla [pankade maksevõime 

taastamise ja solveerimise direktiiviga]
Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
kohaldamist, teevad komisjon ja 
solveerimisnõukogu oma vastavate 
ülesannete täitmisel järgmist:
(a) tegutsevad [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi] ja 
kõnealuse direktiivi alusel vastu võetud 
mis tahes delegeeritud õigusakti kohaselt;
(b) tegutsevad vastavalt määruse (EL) nr 
1093/2010 artikli 19 lõikele 3 võetud 
Euroopa Pangandusjärelevalve mis tahes 
otsuse kohaselt, ilma et see piiraks 
[pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi] asjaomaseid 
sätteid, juhul kui komisjon või (teatud 
juhtudel) solveerimisnõukogu on 
vahendaja, ning
(c) järgivad Euroopa 
Pangandusjärelevalve mis tahes suuniseid 
ja soovitusi, mis on vastu võetud määruse 
(EL) nr 1093/2010 artikli 16 kohaselt ja 
kooskõlas [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi] 
asjaomaste sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

1. Solveerimisnõukogu ega riikliku 
solveerimisasutuse ükski meede, ettepanek 
ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida krediidiasutusi, hoiuste 
omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

Or. en

Selgitus

Seoses üldpõhimõtteid käsitleva artikliga tuleb meeles pidama, et komisjon vastutab samuti 
siseturu eest, seega tuleks mittediskrimineerimise põhimõtet rakendada sõltumata 
krediidiasutuse asutamiskohast ja sellest, kas see asub osalevas või mitteosalevas 
liikmesriigis. Selgitus viib seega kooskõlla krediidiasutuste kohtlemise ja hoiuste omanike, 
investorite ja teiste võlausaldajate mittediskrimineerimise.

Muudatusettepanek 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi 
või mitteosalevates liikmesriikides asutaud 
üksusi, hoiuste omanikke, investoreid ega 
teisi võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni, 
nõukogu ega riikliku solveerimisasutuse 
ükski meede, ettepanek ega 
tegevuspõhimõte ei tohi diskrimineerida 
artiklis 2 osutatud üksusi, hoiuste 
omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 

1. Solveerimisnõukogu, komisjoni ega 
riikliku solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek ega tegevuspõhimõte ei tohi 
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diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse või tegevuskoha tõttu.

diskrimineerida artiklis 2 osutatud üksusi, 
hoiuste omanikke, investoreid ega teisi 
võlausaldajaid, kes on asutatud liidus, 
nende rahvuse, rahaühiku või tegevuskoha 
tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogule kehtivad 
järgmised üldpõhimõtted. 
Solveerimisnõukogu:
(a) tegutseb iseseisvalt;
(b) eristab selgelt järelevalvevolitusi ja 
solveerimist;
(c) omab vajalikke teadmisi pankade 
restruktureerimise ja maksejõuetuse 
kohta;
(d) suudab tegeleda suurte 
pangandusgruppidega;
(e) suudab tegutseda kiiresti ja 
erapooletult;
(f) tagab, et liikmesriikide, Euroopa Liidu 
ja siseturu finantsstabiilsust võetakse 
kohaselt arvesse, ning
(g) annab aru Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Sławomir Nitras



PE521.747v01-00 126/185 AM\1006888ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogu, komisjoni või 
riikliku solveerimisasutuse iga meede, 
ettepanek või tegevuspõhimõte ühtse 
solveerimismehhanismi raamistikus tuleb 
teostada eesmärgiga edendada ELi ja iga 
osaleva ELi liikmesriigi finantsstabiilsust, 
pidades täielikult silmas siseturu ühtsust 
ja terviklikkust ja selle eest hoolitsedes, et
vältida osalevate liikmesriikide kulude 
ebaproportsionaalset suurenemist nii, et 
need ületavad kulusid, mida nad oleksid 
kandnud juhul, kui krediidiasutust või 
investeerimisühingut oleks solveeritud 
väljaspool ühtse solveerimismehhanismi 
raamistikku.

Or. en

Selgitus

Tekstis peaks sisalduma üldpõhimõte, mille kohaselt ühtegi riiki ei seata halvemasse 
olukorda, ja mittediskrimineerimisklausel (mis kaitseb kõiki liikmesriike), nagu see on ühtse 
järelevalvemehhanismi määruses.

Muudatusettepanek 284
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab komisjon
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis või mitteosalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab 
solveerimisnõukogu nõuetekohaselt 
arvesse kõiki järgmisi tegureid:
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Or. en

Muudatusettepanek 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab komisjon
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab 
solveerimisnõukogu nõuetekohaselt 
arvesse kõiki järgmisi tegureid:

Or. en

Muudatusettepanek 286
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas või 
mitteosalevas liikmesriigis asutatud 
gruppide suhtes võtavad 
solveerimisnõukogu ja komisjon 
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

Or. en
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Selgitus

Käesolev lõige peaks viitama ka solveerimisnõukogule ja kehtima ka olukordades, kus otsuste 
või meetmete mõju võib avalduda rohkem kui ühes liikmesriigis, sh mitteosalevas 
liikmesriigis. Meeles tuleks pidada, et ühtse solveerimismehhanismi raamistikus võetud 
solveerimismeetmed võivad avaldada laialdast mõju kõigi liikmesriikide 
pangandussüsteemidele ja finantsturgudele.

Muudatusettepanek 287
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes liikmesriigis, ja 
eelkõige otsuste tegemisel kahes või 
enamas liikmesriigis asutatud gruppide 
suhtes võtavad komisjon ja 
solveerimisnõukogu nõuetekohaselt 
arvesse kõiki järgmisi tegureid:

Or. en

Muudatusettepanek 288
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse kõiki järgmisi 
tegureid:

2. Selliste otsuste tegemisel ja selliste 
meetmete võtmisel, mille mõju võib 
avalduda rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis, ja eelkõige otsuste tegemisel 
kahes või enamas osalevas liikmesriigis 
asutatud gruppide suhtes võtavad komisjon 
ja solveerimisnõukogu nõuetekohaselt 
arvesse kõiki järgmisi tegureid:
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende osalevate liikmesriikide huvisid, 
kus grupp tegutseb, ning eelkõige mis tahes 
otsuse tegemise või meetme võtmise või 
meetme võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, hoiuste tagamise skeemile 
või investeeringute tagamise skeemile;

(a) nende liikmesriikide huvisid, kus grupp 
tegutseb, ning eelkõige mis tahes otsuse 
tegemise või meetme võtmise või meetme 
võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, hoiuste tagamise skeemile 
või investeeringute tagamise skeemile;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende osalevate liikmesriikide huvisid, 
kus grupp tegutseb, ning eelkõige mis tahes 
otsuse tegemise või meetme võtmise või 
meetme võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, hoiuste tagamise skeemile 
või investeeringute tagamise skeemile;

(a) nende liikmesriikide huvisid, kus grupp 
tegutseb, ning eelkõige mis tahes otsuse 
tegemise või meetme võtmise või meetme 
võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, hoiuste tagamise skeemile 
või investeeringute tagamise skeemile;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende osalevate liikmesriikide huvisid, 
kus grupp tegutseb, ning eelkõige mis tahes 
otsuse tegemise või meetme võtmise või 
meetme võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, hoiuste tagamise skeemile 
või investeeringute tagamise skeemile;

(a) nende osalevate liikmesriikide huvisid, 
kus grupp tegutseb, ning eelkõige mis tahes 
otsuse tegemise või meetme võtmise või 
meetme võtmata jätmise mõju kõnealuste 
liikmesriikide finantsstabiilsusele, 
majandusele, sh tööhõivetasemele, hoiuste
tagamise skeemile või investeeringute 
tagamise skeemile;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eesmärki tasakaalustada erinevate 
asjaomaste liikmesriikide huvisid ja vältida 
mõne osaleva liikmesriigi huvide 
ebaõiglast kahjustamist või ebaõiglast 
kaitsmist;

(b) eesmärki tasakaalustada erinevate 
asjaomaste liikmesriikide huvisid ja vältida 
mõne liikmesriigi huvide ebaõiglast 
kahjustamist või ebaõiglast kaitsmist või 
mõne mitteosaleva liikmesriigi huvide 
ebaõiglast kahjustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajadust vältida negatiivset mõju sellise 
grupi muudele osadele, millesse artiklis 2 
osutatud solveeritav üksus kuulub;

(c) vajadust vältida negatiivset mõju sellise 
grupi muudele osadele, millesse solveeritav 
krediidiasutus kuulub;
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Or. en

Selgitus

Probleem ja selgitus on samad kui artikli 6 lõike 1 puhul, siiski tuleb ka märkida, et õige 
nummerduse kohaselt peaks see olema punkt d.

Muudatusettepanek 294
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) grupi kui terviku huvisid, võttes 
täielikult arvesse selle ärimudelit;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajadust vältida kõnealuste artiklis 2 
osutatud üksuste võlausaldajatele 
tekkivate kulude ebaproportsionaalset 
suurenemist nii, et need ületavad kulusid, 
mida nad oleksid kandnud juhul, kui neid 
oleks solveeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse kaudu;

(d) vajadust vältida võlausaldajatele 
tekkivate kulude ebaproportsionaalset 
suurenemist nii, et need ületavad kulusid, 
mida nad oleksid kandnud juhul, kui neid 
oleks solveeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – 1 a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisvolituste rakendamisel 
direktiivi [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv] 
kohaselt tuleb tagada, et mis tahes kahjud 
ja kulud kannavad esmalt solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid ja võlausaldajad ja alles 
seejärel kasutatakse solveerimisfondi 
solveerimisvahendite ja -mehhanismide 
tõhusa kasutamise toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) käesoleva määruse artikli 16 lõikes 10 
osutatud otsuseid, mis tehakse ELi 
toimimise lepingu artikli 107 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e (a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) siseturu kui terviku huvisid.

Or. en
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Selgitus

Sarnane selgitus kui artikli 6 lõike 1 puhul, et tugevdada komisjoni kohustusi kooskõlas 
aluslepinguga.

Muudatusettepanek 299
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) seda, kas osalev liikmesriik kasutab 
ühisraha või mitte ja kas selle tulemusel 
peaks teatud tingimustel olema vaja 
eristatud lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon seab lõikes 2 osutatud tegurid 
tasakaalu artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

3. Solveerimisnõukogu seab lõikes 2 
osutatud tegurid tasakaalu artiklis 12 
osutatud solveerimise eesmärkidega 
selliselt, nagu see on iga juhtumi laadi ja 
asjaolusid arvestades asjakohane, kuid 
vältides alati soodustamist, eelistamist või 
kahjustamist liikmesriigi, asukoha või 
rahaühiku alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon seab lõikes 2 osutatud tegurid 
tasakaalu artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

3. Solveerimisnõukogu seab lõikes 2 
osutatud tegurid tasakaalu artiklis 12 
osutatud solveerimise eesmärkidega 
selliselt, nagu see on iga juhtumi laadi ja 
asjaolusid arvestades asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon seab lõikes 2 osutatud tegurid 
tasakaalu artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

3. Komisjon ja solveerimisnõukogu 
seavad lõikes 2 osutatud tegurid tasakaalu 
artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon seab lõikes 2 osutatud tegurid 
tasakaalu artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

3. Komisjon ja solveerimisnõukogu 
seavad lõikes 2 osutatud tegurid tasakaalu 
artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.
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Or. en

Muudatusettepanek 304
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon seab lõikes 2 osutatud tegurid 
tasakaalu artiklis 12 osutatud solveerimise 
eesmärkidega selliselt, nagu see on iga 
juhtumi laadi ja asjaolusid arvestades 
asjakohane.

3. Solveerimisnõukogu ja komisjon seavad
lõikes 2 osutatud tegurid tasakaalu artiklis 
12 osutatud solveerimise eesmärkidega 
selliselt, nagu see on iga juhtumi laadi ja 
asjaolusid arvestades asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek305
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni ühegi 
otsusega ei nõuta liikmesriikidelt erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist.

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni ühegi 
otsusega ei nõuta liikmesriikidelt erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik on selle toetuse 
andmise heaks kiitnud vastavalt riiklikule 
eelarvemenetlusele. Liikmesriigid näevad 
ette menetluse, mis toob kaasa otsuse 
heakskiitmise kohta viie päeva jooksul 
pärast seda, kui solveermisnõukogu või 
komisjoni on taotlenud heakskiitu. Kui 
liikmesriik ei ole nõus toetust andma, 
nähakse talle ette sama ajavahemiku jooksul 
alternatiivne kulusid vähendav üksuse ja 
vajaduse korral grupi solveerimise 
ettepanek. Kui solveerimisnõukogu on 
seisukohal, et alternatiivne ettepanek ei ole 
kooskõlas antud määrusega, kohaldatakse 
riiklikku maksejõuetusõigust.

Or. nl
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Muudatusettepanek 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist.

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
riikliku finantstoetuse andmist, välja 
arvatud siis, kui liikmesriik on oma 
riikliku eelarvemenetluse kohaselt heaks 
kiitnud toetuse andmise. Liikmesriik 
kehtestab menetluse, mis viib otsuse 
langetamiseni heakskiidu kohta [2 päeva] 
jooksul pärast solveerimisnõukogu või 
komisjoni heakskiidutaotlust.

Or. en

Selgitus

Õiguslikult kindla teksti jaoks peavad õigusaktid järgima liikmesriikide eelarve sõltumatust ja 
nende eelarvemenetlusi. Muudatusettepanek seab omavahel tasakaalu selle õigusliku ja 
demokraatliku vajaduse ja probleemi, mis seisneb lühikeses ajavahemikus solveerimise 
korral.

Muudatusettepanek 307
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist.

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist, 
välja arvatud siis, kui liikmesriik on 
Euroopa avaliku kaitsemehhanismi 
loomist oodates nõustunud erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmisega, kui 
finantsstabiilsuse säilitamiseks ei olnud 
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ühtki vähem kulukat võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse
andmist.

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
riiklikke vahendeid solveerimismeetme 
toetamiseks. Nõukogu ükski otsus lubada 
solveerimisfondil võtta laenu ei jõustu 
enne, kui kõik osalevad liikmesriigid on 
teavitanud peasekretäri oma kehtiva 
riikliku menetluse valmimisest.

Or. en

Selgitus

Pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi artikli 2 lõikes 26 toodud 
erakorralise riikliku finantstoetuse määratlus tähendab riigiabi (v.a erasektori 
rahastamiskavade või hoiuste tagamise skeemi kasutamine) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 1 tähenduses, mida antakse selleks, et säilitada või taastada krediidiasutuse 
või investeerimisühingu või grupi elujõulisus, likviidsus ja maksevõimelisus.

Muudatusettepanek 309
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist.

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
kollektiivse või individuaalse riikliku 
finantstoetuse andmist või kahjude 
jagunemise muutmist osalevate ja 
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mitteosalevate liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni
ühegi otsusega ei nõuta liikmesriikidelt 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist.

4. Solveerimisnõukogu ühegi otsusega ei 
nõuta liikmesriikidelt erakorralise riikliku 
finantstoetuse andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik asjaomased ametiasutused peavad 
määruse kohaldamisel silmas 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Proportsionaalsuse põhimõte kätkeb 
eelkõige mõju, mida krediidiasutuse või 
investeerimisühingu maksejõuetus võib 
avaldada oma ettevõtte olemuse, 
aktsionäride struktuuri, õigusliku vormi, 
riskiprofiili, suuruse ja õigusliku staatuse 
tõttu, seotuse tõttu teiste 
krediidiasutustega või 
investeerimisühingutega või 
finantssüsteemiga üldiselt, tegevuse 
ulatuse ja keerukuse ning krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute kaitseskeemi 
kuulumise tõttu määruse (EL) nr 
575/2013 artikli 113 lõike 7 tähenduses. 
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Or. en

Muudatusettepanek 312
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et järgida põhiõiguste harta 
artiklis 16 sätestatud ettevõtlusvabaduse 
õigust, piirdub solveerimisnõukogu 
kaalutlusõigus üksnes sellega, mis on 
vajalik krediidiasutuse või 
investeerimisühingu struktuuri või 
tegevuse lihtsustamiseks ainuüksi selleks, 
et parandada tema solveeritavust. Lisaks 
peavad kõik sel eesmärgil kehtestatavad 
meetmed olema kooskõlas liidu õigusega. 
Meetmed ei tohi olla ei otse ega kaudselt 
kodakondsuse alusel diskrimineerivad 
ning need peavad olema põhjendatud 
argumendiga, et neid rakendatakse 
lähtuvalt finantsstabiilsusega seotud 
avalikust huvist. Selle kindlaks 
tegemiseks, kas meede võeti avalikes 
huvides, peab solveerimisnõukogul, kes 
tegutseb avalikes huvides, olema võimalik 
saavutada solveerimise eesmärgid ilma, et 
teda takistataks solveerimisvahendite 
kohaldamisel või talle antud õiguste 
teostamisel. Samuti ei tohi meede ületada 
eesmärkide saavutamiseks minimaalselt 
vajalikku.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui mis tahes ühtse 
solveerimismehhanismi raamistikus 
võetud otsus või solveerimismeede eeldab, 
et liikmesriik annab erakorralist riiklikku 
finantstoetust, on liikmesriigi nõusolek 
sellise tegevuse eeltingimuseks. Kui 
liikmesriik ei anna nõusolekut, 
kohaldatakse juhtumile riigisisest 
maksujõuetusseadust.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjoni, solveerimisnõukogu või 
käesoleva määruse kohase riikliku 
solveerimisasutuse ükski meede, 
ettepanek, otsus ega tegevuspõhimõte ei 
tohi otseselt või kaudselt diskrimineerida 
mis tahes liikmesriiki või liikmesriikide 
gruppi pangandus- või finantsteenuste 
pakkumise kohana, hoiuste omanikke, 
investoreid ega teisi võlausaldajaid, kes 
on asutatud liidus, nende rahvuse või 
tegevuskoha tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)



AM\1006888ET.doc 141/185 PE521.747v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjonile ja solveerimisnõukogule 
käesoleva määrusega antud ülesannete 
täitmiseks rakendavad komisjon ja 
solveerimisnõukogu kõiki asjakohaseid 
liidu õigusakte ja juhul, kui liidu õigus 
koosneb direktiividest, riiklikke õigusakte 
kõnealuste direktiivide ülevõtmiseks.
Sel eesmärgil võtavad komisjon ja 
solveerimisnõukogu vastu otsuseid, 
millele kohaldatakse asjakohaseid liidu 
õigusakte ja mis on nendega kooskõlas, 
iseäranis seadusandlikke ja muid kui 
seadusandlikke akte, sh neid, millele on 
osutatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 290 ja 291. Neile 
kohaldatakse eelkõige siduvaid 
regulatiivseid ja rakenduslikke tehnilisi 
standardeid, mille on koostanud Euroopa 
Pangandusjärelevalve ja vastu võtnud 
komisjon määruse (EL) nr 1093/2010 
artiklite 10−15 kohaselt, kõnealuse 
määruse artiklit 16 ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve mis tahes 
kohaldatavaid otsuseid määruse (EL) nr
1093/2010 artikli 19 lõike 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Komisjoni ülesannete täitmine

1. Talle käesoleva määruse artikliga 16 
antud ülesannete täitmisel tegutseb 
komisjon sõltumatult ja ranges kooskõlas 
käesolevas määruses sätestatud 
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eesmärkide ja põhimõtetega.
2. Komisjon täidab käesoleva määruse 
artikliga 16 talle antud ülesanded, ilma et 
see piiraks tema teiste ülesannete täitmist 
ja neist eraldi.
3. Komisjoni töötajad, kes toetavad 
komisjoni talle käesoleva määruse 
artikliga 16 antud ülesannete täitmisel, 
tuleb organisatoorselt eraldada teistest 
töötajatest, kes tegelevad komisjoni teiste 
ülesannetega ning kohaldada neile eraldi 
aruandlusahelaid.
4. Eesmärgiga tagada komisjonile 
käesoleva määruse artikliga 16 antud 
ülesannete ja komisjoni teiste ülesannete 
eraldamine peab komisjon kindlustama, et 
volinike kolleegiumi tegevus on täielikult 
eristatud nende ja tema muude ülesannete 
osas. Selline eristamine hõlmab rangelt 
eraldiseisvaid kohtumisi ja 
tegevuskavasid.
5. Lõigete 1−4 rakendamise eesmärgil 
võtab komisjon vastu ja avalikustab kõik 
vajalikud siseeeskirjad, sh ametisaladust 
ja teabevahetust käsitlevad eeskirjad.
6. Volinikul, kes valvab 
solveerimisfunktsioonide järele, ei ole 
volinike kolleegiumis hääleõigust 
küsimustes, mis on seotud 
konkurentsipoliitika teostamise ja 
riigiabiga.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu koostab 
gruppidele ja artiklis 2 osutatud üksustele 

1. Selle liikmesriigi riiklik 
solveerimisasutus, milles on asutatud 
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solveerimiskavad. artiklis 2 osutatud üksus või grupp, 
koostab solveerimiskava asjaomasele 
üksusele või grupile.
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Arvestades solveerimiskavades esitatava teabe tundlikkust, peavad solveerimiskava koostama 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused. Solveerimisnõukogule edastatakse ainult teave, 
mida tal on vaja käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks. Krediidiasutuse 
konfidentsiaalse või tundliku äriteabe võib solveerimisnõukogule esitamata jätta.

Muudatusettepanek 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu koostab gruppidele 
ja artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskavad.

1. Solveerimisnõukogu vaatab pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi kohaselt läbi riiklike 
solveerimisasutuste koostatud riiklikud 
solveerimiskavad gruppidele ja artiklis 2 
osutatud üksustele.

Or. en

Selgitus

Nagu on ette nähtud, peab ühtse solveerimismehhanismi kohaselt loodav solveerimisnõukogu 
koostama solveerimiskavad kõigile krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes 
kuuluvad ühtse solveerimismehhanismi kohaldamisalasse. Ometi peavad kõik 
krediidiasutused ja investeerimisühingud ühtse solveerimismehhanismi kohaselt juba olema 
kehtestanud solveerimiskavad. Olemasolevate kavade dubleerimist tuleks vältida.

Muudatusettepanek 319
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu koostab gruppidele 
ja artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskavad.

1. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad üksustele, mille üle 
teostab ühtse järelevalvemehhanismi 
määruse nr [ ] kohaselt otsest järelevalvet 
Euroopa Keskpank, ja kõigile piiriülestele 
üksustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu koostab gruppidele 
ja artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskavad.

1. Solveerimisnõukogu koostab gruppidele 
ja artiklis 2 osutatud üksustele
solveerimiskavad koostöös riiklike 
solveerimisasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu koostab gruppidele 
ja artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskavad.

1. Solveerimisnõukogu koostab 
täitevistungil gruppidele ja artiklis 2 
osutatud üksustele solveerimiskavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikud solveerimisasutused 
koostavad solveerimiskavad 
krediidiasutustele, mis asuvad eranditult
nende liikmesriigis ega ole piiriülesed 
üksused.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kõik solveerimiskavad esitatakse 
solveerimisnõukogule lõpphindamiseks 
täitevistungil.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada solveerimiskavade maksimaalne konfidentsiaalsus ja selleks peaksime looma 
mehhanismi, milles osalevate inimeste arv on piiratud vähima vajalikuni.

Muudatusettepanek 324
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel edastavad välja jäetud
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riiklikud solveerimisasutused 
solveerimisnõukogule kogu teabe, mis on 
vajalik solveerimiskavade koostamiseks ja 
rakendamiseks ning mille nad on saanud 
direktiivi [ ] artikli 10 ja artikli 12 lõike 1 
kohaselt, ilma et see piiraks käesoleva 
jaotise 5. peatüki kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 7 selgitust. Just riiklik solveerimisasutus peab koostama asjaomase 
krediidiasutuse solveerimiskava.

Muudatusettepanek 325
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel edastavad 
riiklikud solveerimisasutused 
solveerimisnõukogule kogu teabe, mis on 
vajalik solveerimiskavade koostamiseks ja 
rakendamiseks ning mille nad on saanud
direktiivi [ ] artikli 10 ja artikli 12 lõike 1 
kohaselt, ilma et see piiraks käesoleva 
jaotise 5. peatüki kohaldamist.

2. Lõike 1 kohaldamisel edastavad 
riiklikud solveerimisasutused
solveerimisnõukogule kogu teabe, mis on 
vajalik grupi solveerimiskavade 
koostamiseks ja rakendamiseks asutuste 
jaoks, mis on allutatud EKP-poolsele 
otsesele järelevalvele, piiramata käesoleva 
jaotise peatükki 5. Teiste artiklis 2 
osutatud üksuste puhul edastavad 
riiklikud solveerimisasutused 
solveerimiskavad, mis on koostatud
direktiivi [ ] artikli 10 ja artikli 12 lõike 1 
kohaselt, ilma et see piiraks käesoleva 
jaotise 5. peatüki kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Burkhard Balz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse
solveerimismeetmed, mida komisjon ja 
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida tuleb 
rakendada, kui grupp või artiklis 2 
osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida 
solveerimisnõukogu või riiklikud 
solveerimisasutused võivad võtta, kui 
lõigetes 1 ja 1a osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida 
solveerimisnõukogu ja riiklikud 
solveerimisasutused võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida 
solveerimisnõukogu võib võtta, kui grupp 
või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
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süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist või fondile 
toetumist.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja 
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja 
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele. Kui seda ei ole võimalik 
tagada, kuna üksus on saavutanud 
kriitilise suuruse või tõenäoliselt saavutab 
selle, tagab solveerimisnõukogu, et üksus 
kohandaks vastavalt oma äristrateegiat, et 
oleks võimalik saavutada nõuetekohane 
solveerimine maksejõuetuse või kriisi 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga üksuse solveerimiskava hõlmab 
kõiki direktiivi (pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv) 
peatükis 2 sätestatud elemente.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga üksuse solveerimiskava sisaldab 
kõike järgnevat:

5. Iga üksuse solveerimiskava koostatakse 
kooskõlas direktiivi (pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv) 
artiklis 11 nimetatud elementidega ja see
sisaldab kõiki neid elemente. 

Or. en

Muudatusettepanek 333
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade kava põhielementidest; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 334
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ülevaade krediidiasutuses või 
investeerimisühingus pärast kõige viimase 
solveerimisteabe esitamist toimunud 
olulistest muutustest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) selgitus, kuidas on võimalik olulised 
funktsioonid ja põhitegevusalad vajalikul 
määral õiguslikult ja majanduslikult 
teistest funktsioonidest eraldada, et tagada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
maksejõuetuse korral tema tegevuse 
jätkumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 336
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kava iga olulise aspekti elluviimise 
prognoositav ajakava;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikli 8 kohaselt läbi viidud 
solveeritavuse hindamise üksikasjalik 
kirjeldus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 338
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ülevaade vastavalt artikli 8 lõikele 5 
nõutavatest meetmetest, mille eesmärk on 
tegeleda artikli 8 kohaselt läbi viidud 
hindamise tulemusena kindlaks määratud 
solveeritavust pärssivate takistustega või 
need kõrvaldada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 339
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) krediidiasutuse või 
investeerimisühingu oluliste 
funktsioonide, põhitegevusalade ja varade 

välja jäetud
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väärtuse ning turustatavuse 
kindlaksmääramise protsesside kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) üksikasjalik ülevaade meetmetest, 
millega tagatakse, et vastavalt artiklile 8 
nõutav teave on alati ajakohastatud ning 
solveerimisasutustele kättesaadav;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 341
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) solveerimisasutuse selgitus selle kohta, 
kuidas solveerimise võimalusi saaks 
rahastada, eeldamata mingisugust 
erakorralist riiklikku finantstoetust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 342
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) solveerimisasutuse selgitus selle kohta, 
kuidas solveerimise võimalusi saaks 
rahastada, eeldamata mingisugust 
erakorralist riiklikku finantstoetust;

(i) solveerimisasutuse selgitus selle kohta, 
kuidas solveerimise võimalusi saaks 
rahastada, eeldamata mingisugust 
erakorralist riiklikku finantstoetust või 
fondile toetumist;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) üksikasjalik ülevaade erinevatest 
solveerimisstrateegiatest, mida saaks 
võimalike eri stsenaariumide korral 
rakendada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 344
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ülevaade olulisest vastastikusest 
sõltuvusest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 345
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) analüüs kava mõju kohta gruppi 
kuuluvatele muudele krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 346
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) ülevaade võimalustest säilitada 
juurdepääs maksetele, kliiringuteenustele 
ning muudele infrastruktuuridele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 347
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) meedia ja avalikkusega suhtlemise 
kava;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 348
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) artikli 10 kohaselt nõutavate 
omavahendite ja allahinnatavate 
kohustuste nõutud miinimumtase ning 
vajaduse korral selle taseme saavutamise 
tähtaeg;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) vajaduse korral artikli 10 kohaste 
omavahendite ning lepinguliste 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendite nõutud miinimumtase ning 
vajaduse korral selle taseme saavutamise 
tähtaeg;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) krediidiasutuse või 
investeerimisühingu tegevusprotsesside 
jätkuvaks pidevaks toimimiseks vajalike 
oluliste funktsioonide ja süsteemide 
kirjeldus;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 351
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) kirjeldus kava rakendamise mõjust 
töötajatele, sealhulgas sellega seotud 
võimalike kulude hinnang.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 352
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) protseduuride kirjeldus, mida 
kasutatakse töötajate või nende esindajate 
teavitamises ja konsulteerimises kava 
täitmise jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Grupi solveerimise kava sisaldab grupi 
kui terviku solveerimise kava ning selles 
määratakse kindlaks meetmed 

6. Grupi solveerimise kava sisaldab grupi 
kui terviku solveerimise. Riikliku 
solveerimisasutuse või 
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emaettevõtja ja gruppi kuuluvate 
tütarettevõtjate solveerimiseks.

solveerimisnõukogu esindaja põhjendatud 
taotlusel, eelkõige juhul, kui tütarettevõtja 
tegevus moodustab olulise osa selle 
liikmesriigi finantssüsteemist, sisaldab 
grupi solveerimiskava ka eraldi 
solveerimiskava selles osalevas 
liikmesriigis asuva tütarettevõtja 
solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellest sättest hoolimata võivad 
mitteosalevate liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused koostada ja 
ajakohastada solveerimiskavasid 
tütarettevõtjate jaoks, kes kuuluvad 
osalevas liikmesriigis asutatud gruppi, 
kooskõlas direktiivi [] artiklitega 11 ja 12.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab olukorda tütarettevõtjate puhul kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga (viitega selle artiklitele 11 ja 12), kuna 
individuaalsed kavad on veelgi tähtsamad juhul, kui tütarettevõtja ei ole ühtse 
solveerimismehhanismi rakendusalas.

Muudatusettepanek 355
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7



AM\1006888ET.doc 159/185 PE521.747v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad koostöös järelevalvet või 
konsolideeritud järelevalvet teostava 
asutuse ning nende osalevate 
liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutustega, kus üksused on 
asutatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekute 7 ja 8 selgitust.

Muudatusettepanek 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad koostöös järelevalvet või 
konsolideeritud järelevalvet teostava 
asutuse ning nende osalevate 
liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutustega, kus üksused on 
asutatud.

7. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad koostöös järelevalvet või 
konsolideeritud järelevalvet teostava 
asutuse, nende osalevate liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutustega, kus üksused
on asutatud, ning mitteosalevate 
liikmesriikide riiklike asutustega, kus 
tütarettevõtjad on asutatud.

Or. en

Selgitus

Kavadel, mis mõjutavad mitteosalevate liikmesriikide territooriumil paiknevaid 
tütarettevõtjaid, võivad olla tähtsad mõjud kohalike finantsturgude stabiilsuse jaoks. Seetõttu 
tuleks kavad koostada koos konsolideeritud järelevalvet tegevate asutustega, osalevate 
liikmesriikide riiklike asutustega, kus üksused on asutatud, ja mitteosalevate liikmesriikide 
riiklike asutustega, kus tütarettevõtjad on asutatud.
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Muudatusettepanek 357
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad koostöös järelevalvet või 
konsolideeritud järelevalvet teostava 
asutuse ning nende osalevate liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutustega, kus üksused 
on asutatud.

7. Solveerimisnõukogu koostab 
solveerimiskavad koostöös järelevalvet või 
konsolideeritud järelevalvet teostava 
asutuse ning nende osalevate liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutustega, kus üksused 
on asutatud. Solveerimisnõukogu teeb 
koostööd mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega juhul, kui nendes 
liikmesriikides on üksusi, mis on 
hõlmatud konsolideeritud järelevalves.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui krediidiasutusi peetakse 
määruses 2012/0242 sätestatud 
määratluse kohaselt mittesüsteemseteks, 
koostavad riiklikud solveerimisasutused 
solveerimiskavad. Solveerimisnõukogu 
võib kava projekti heaks kiita või tagasi 
lükata üksnes ammendava põhjenduse 
alusel. Teistkordse tagasilükkamise korral 
edastatakse kava projekt 
solveerimisnõukogu täisistungile.

Or. xm

Selgitus

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
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że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Muudatusettepanek 359
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu võib nõuda
riiklikelt solveerimisasutustelt esialgsete 
solveerimiskavade projektide ja grupi 
tasandi solveerimisasutuselt grupi esialgse 
solveerimise kava projekti koostamist.

8. Riiklikud solveerimisasutused 
koostavad esialgsete solveerimiskavade 
projektid ja grupi tasandi 
solveerimisasutused koostavad grupi 
esialgse solveerimise kava projekti. Kui 
solveerimisnõukogu otsustab esitatud 
solveerimiskava projekti parandada, 
esitab ta põhjaliku põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Solveerimisnõukogu võtab oma 
juhatuse koosolekul vastu otsuseid 
solveerimiskavade koostamise ja 
hindamise ning asjakohaste meetmete 
kohaldamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Solveerimisnõukogu sõlmib vastastikuse 
mõistmise memorandumi mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Direktiivi [pankade maksevõime 

taastamise ja solveerimise direktiiv] 
kohaldamine

Ühtse solveerimismehhanismi tegevusi 
seoses asutustega juhib direktiiv [pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiv].

Or. en

Muudatusettepanek 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Süsteemselt tähtsate asutuste 

solveeritavus
Asutuste puhul, millele on osutatud 
käesoleva määruse artiklis 2 ning mis on 
direktiivi 2013/36/EL artikli 131 kohaselt 
määratletud ülemaailmsete süsteemselt 
tähtsate asutustena (G-SII) või muude 
süsteemselt tähtsate asutustena (O-SII), 
prioritiseerib solveerimisnõukogu nende 
solveeritavust kooskõlas [pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi] artikliga 13 ja koostab iga 
sellise asutuse jaoks kava solveeritavust 
takistavate asjaolude eemaldamiseks 
kooskõlas [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi] 
artikliga 14.
Kava sisaldab vähemalt järgmist:
(a) asutuselt spetsiifiliste varade 
loovutamise nõudmist;
(b) asutuselt teatava praeguse või 
kavandatud tegevuste piiramise või 
lõpetamise nõudmist;
(c) uute äriliinide või toodete arendamise 
või müümise piiramist või keelamist;
(d) muudatuste nõudmist asutuste 
õiguslikes või tegevuslikes struktuurides, 
et vähendada keerukust, millega 
tagatakse, et kriitilisi funktsioone on 
võimalik õiguslikult ja majanduslikult 
teistest funktsioonidest eraldada 
solveerimisvahendite kohaldamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega niivõrd, kui see on 
olulise filiaali puhul asjakohane, läbi 
hindamise selle kohta, mil määral on 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
ning grupid solveeritavad, eeldamata mis 
tahes erakorralise riikliku finantstoetuse
andmist lisaks artikli 64 kohaselt loodud 
fondi kasutamisele.

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide või tütarettevõtjate
asukohaks olevate mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega 
niivõrd, kui see on olulise filiaali, 
tütarettevõtja ja finantsstabiilsuse puhul 
asjakohane, läbi hindamise selle kohta, mil 
määral on krediidiasutused ja 
investeerimisühingud ning grupid 
solveeritavad, eeldamata mis tahes 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega niivõrd, kui see on 
olulise filiaali puhul asjakohane, läbi 
hindamise selle kohta, mil määral on 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
ning grupid solveeritavad, eeldamata mis 
tahes erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist lisaks artikli 64 kohaselt loodud 
fondi kasutamisele.

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega niivõrd, kui see on 
olulise filiaali puhul asjakohane, läbi 
hindamise selle kohta, mil määral on 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
ning grupid solveeritavad, eeldamata mis 
tahes erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 366
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide asukohaks olevate
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega niivõrd, kui see on 
olulise filiaali puhul asjakohane, läbi 
hindamise selle kohta, mil määral on 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
ning grupid solveeritavad, eeldamata mis 
tahes erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist lisaks artikli 64 kohaselt loodud 
fondi kasutamisele.

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega, kui asjaolud 
viitavad nende haldusalas tegutsevale 
üksusele, läbi hindamise selle kohta, mil 
määral on krediidiasutused ja 
investeerimisühingud ning grupid 
solveeritavad, eeldamata mis tahes 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist 
lisaks artikli 64 kohaselt loodud fondi 
kasutamisele. Grupi solveerimiskava 
projekt ning sellele järgnevad 
solveerimisotsused ei ole mitteosaleva 
liikmesriigi solveerimisasutuse jaoks 
siduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädeva asutusega, sealhulgas EKPga, ning 
oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutustega niivõrd, kui see on 

1. Solveerimiskavade koostamisel 
kooskõlas artikliga 7 viib 
solveerimisnõukogu pärast konsulteerimist 
pädevate asutustega, sealhulgas EKPga, 
ning tütarettevõtjate ja oluliste filiaalide 
asukohaks olevate mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutustega 
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olulise filiaali puhul asjakohane, läbi 
hindamise selle kohta, mil määral on 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
ning grupid solveeritavad, eeldamata mis 
tahes erakorralise riikliku finantstoetuse 
andmist lisaks artikli 64 kohaselt loodud 
fondi kasutamisele.

niivõrd, kui see on olulise filiaali puhul 
asjakohane, läbi hindamise selle kohta, mil 
määral on krediidiasutused ja 
investeerimisühingud ning grupid 
solveeritavad, eeldamata mis tahes 
erakorralise riikliku finantstoetuse andmist 
lisaks artikli 64 kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Algne tekst ei olnud vastavuses artikliga 7, kus see viitab ka tütarettevõtjatele. 
Muudatusettepanek selgitab olukorda tütarettevõtjate puhul, mis on kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga.

Muudatusettepanek 368
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 
see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.

2. Artikli 7 lõikes 1 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel või artikli 7 
lõikes 1a osutatud üksuste 
solveerimiskavadele lõplikku heakskiitu 
andes hindab solveerimisnõukogu, millises 
ulatuses on see üksus käesoleva määruse 
kohaselt solveeritav. Üksus loetakse 
solveeritavaks juhul, kui 
solveerimisasutuse arvates on usutav ja 
teostatav kas selle likvideerimine tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel või selle 
solveerimine eri solveerimisvahendeid ja -
õigusi kohaldades, ilma et see tooks kaasa 
olulisi negatiivseid tagajärgi 
finantssüsteemidele, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 369
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 
see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 
see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi finantssüsteemidele, 
sealhulgas üldisemat finantsilist 
ebastabiilsust või kogu süsteemi haaravaid 
sündmusi üksuse asukohaliikmesriigis, 
võttes arvesse selle liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finants-, 
majandus- ja sotsiaalstabiilsust ning 
pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 



PE521.747v01-00 168/185 AM\1006888ET.doc

ET

see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.

see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi finantssüsteemidele, 
sealhulgas üldisemat finantsilist 
ebastabiilsust või kogu süsteemi haaravaid 
sündmusi üksuse asukohaliikmesriigi või 
teiste liikmesriikide või liidu 
finantssüsteemile ning pidades silmas 
üksuse oluliste funktsioonide jätkuvuse 
tagamist. Üksused, mis on saavutanud 
kriitilise suuruse, nagu on määratletud 
artiklis 3, ja mida hinnatakse 
mittesolveeritavaks olemasolevaid 
solveerimisvahendeid kasutades, millele 
on osutatud artiklis 19, 
restruktureeritakse vastavalt. Sellisel 
juhul allutatakse omandiõigused üldisele 
avalikule huvile.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Gruppidele solveerimiskavade 
koostamisel hindab solveerimisnõukogu, 
millises ulatuses on grupid käesoleva 
määruse kohaselt solveeritavad. Grupp 
loetakse solveeritavaks juhul, kui 
solveerimisasutuste arvates on usutav ja 
teostatav kas grupi üksuste likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
grupi üksuste solveerimine 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 

3. Gruppidele solveerimiskavade 
koostamisel hindab solveerimisnõukogu, 
millises ulatuses on grupid pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi kohaselt solveeritavad, 
kohaldades selle direktiivi suhtes 
käesolevas määruses sisalduvaid 
muudatusi, et seda solveerimisnõukogu 
asutamisele kohandada. Grupp loetakse 
solveeritavaks juhul, kui 
solveerimisasutuste arvates on usutav ja 
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negatiivseid tagajärgi, sealhulgas laiemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi gruppi kuuluvate 
üksuste asukohaliikmesriikide või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas kõnealuste üksuste 
oluliste funktsioonide jätkuvuse tagamist 
sellega, et kõnealuseid funktsioone saab 
õigel ajal kergesti eraldada või täita muude 
vahenditega.

teostatav kas grupi üksuste likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
grupi üksuste solveerimine 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi finantssüsteemidele, 
sealhulgas laiemat finantsilist ebastabiilsust 
või kogu süsteemi haaravaid sündmusi 
gruppi kuuluvate üksuste 
asukohaliikmesriikide või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas kõnealuste üksuste 
oluliste funktsioonide jätkuvuse tagamist 
sellega, et kõnealuseid funktsioone saab 
õigel ajal kergesti eraldada või täita muude 
vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Gruppidele solveerimiskavade 
koostamisel hindab solveerimisnõukogu, 
millises ulatuses on grupid käesoleva 
määruse kohaselt solveeritavad. Grupp 
loetakse solveeritavaks juhul, kui 
solveerimisasutuste arvates on usutav ja 
teostatav kas grupi üksuste likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
grupi üksuste solveerimine 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas laiemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi gruppi kuuluvate 
üksuste asukohaliikmesriikide või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile
ning pidades silmas kõnealuste üksuste 
oluliste funktsioonide jätkuvuse tagamist 
sellega, et kõnealuseid funktsioone saab 

3. Gruppidele solveerimiskavade 
koostamisel hindab solveerimisnõukogu, 
millises ulatuses on grupid käesoleva 
määruse kohaselt solveeritavad. Grupp 
loetakse solveeritavaks juhul, kui 
solveerimisasutuste arvates on usutav ja 
teostatav kas grupi üksuste likvideerimine 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
grupi üksuste solveerimine 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi finantssüsteemidele, 
sealhulgas laiemat finantsilist ebastabiilsust 
või kogu süsteemi haaravaid sündmusi 
gruppi kuuluvate üksuste 
asukohaliikmesriikides, võttes arvesse 
nende või teiste liikmesriikide või liidu 
finants-, majandus- ja sotsiaalstabiilsust 
ning pidades silmas kõnealuste üksuste 
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õigel ajal kergesti eraldada või täita muude 
vahenditega.

oluliste funktsioonide jätkuvuse tagamist 
sellega, et kõnealuseid funktsioone saab 
õigel ajal kergesti eraldada või täita muude 
vahenditega.

Or. en

Selgitus

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Muudatusettepanek 373
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruandest teavitatakse asjaomast üksust 
või emaettevõtjat, pädevaid asutusi ja
oluliste filiaalide asukohaks olevate
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi. Selle toetuseks 
esitatakse kõnealuse hindamise või 
kindlakstegemise põhjendused ning selles 
näidatakse, kuidas kõnealune hindamine 
või kindlakstegemine on kooskõlas artiklis 
6 sätestatud proportsionaalse kohaldamise 
nõudega.

6. Aruandest teavitatakse asjaomast üksust 
või emaettevõtjat, pädevaid asutusi ja 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi. Selle toetuseks 
esitatakse kõnealuse hindamise või 
kindlakstegemise põhjendused ning selles 
näidatakse, kuidas kõnealune hindamine 
või kindlakstegemine on kooskõlas artiklis 
6 sätestatud proportsionaalse kohaldamise 
nõudega.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruandest teavitatakse asjaomast üksust 
või emaettevõtjat, pädevaid asutusi ja 
oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi. Selle toetuseks 
esitatakse kõnealuse hindamise või 
kindlakstegemise põhjendused ning selles 
näidatakse, kuidas kõnealune hindamine 
või kindlakstegemine on kooskõlas artiklis 
6 sätestatud proportsionaalse kohaldamise 
nõudega.

6. Aruandest teavitatakse asjaomast üksust 
või emaettevõtjat, pädevaid asutusi ja 
oluliste filiaalide või tütarettevõtjate 
asukohaks olevate mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutusi. Selle 
toetuseks esitatakse kõnealuse hindamise 
või kindlakstegemise põhjendused ning 
selles näidatakse, kuidas kõnealune 
hindamine või kindlakstegemine on 
kooskõlas artiklis 6 sätestatud 
proportsionaalse kohaldamise nõudega.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nelja kuu jooksul pärast selle aruande 
saamist võib üksus või emaettevõtja esitada 
oma tähelepanekud ning teha 
solveerimisnõukogule ettepaneku 
alternatiivsete meetmete kohta, millega 
oleks võimalik aruandes tuvastatud 
takistused kõrvaldada. Solveerimisnõukogu 
teavitab üksuse või emaettevõtja poolt 
välja pakutud meetmetest pädevaid asutusi 
ja oluliste filiaalide asukohaks olevate
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi.

7. Nelja kuu jooksul pärast selle aruande 
saamist võib üksus või emaettevõtja esitada 
oma tähelepanekud ning teha 
solveerimisnõukogule ettepaneku 
alternatiivsete meetmete kohta, millega 
oleks võimalik aruandes tuvastatud 
takistused kõrvaldada. Solveerimisnõukogu 
teavitab üksuse või emaettevõtja poolt 
välja pakutud meetmetest pädevaid asutusi 
ja mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nelja kuu jooksul pärast selle aruande 
saamist võib üksus või emaettevõtja esitada 
oma tähelepanekud ning teha 
solveerimisnõukogule ettepaneku 
alternatiivsete meetmete kohta, millega 
oleks võimalik aruandes tuvastatud 
takistused kõrvaldada. Solveerimisnõukogu 
teavitab üksuse või emaettevõtja poolt 
välja pakutud meetmetest pädevaid asutusi 
ja oluliste filiaalide asukohaks olevate 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutusi.

7. Nelja kuu jooksul pärast selle aruande 
saamist võib üksus või emaettevõtja või 
pädev asutus või mitteosaleva liikmesriigi 
solveerimisasutus esitada oma 
tähelepanekud ning teha 
solveerimisnõukogule ettepaneku 
alternatiivsete meetmete kohta, millega 
oleks võimalik aruandes tuvastatud 
takistused kõrvaldada. Solveerimisnõukogu 
teavitab üksuse või emaettevõtja poolt 
välja pakutud meetmetest pädevaid asutusi 
ja oluliste filiaalide või tütarettevõtjate
asukohaks olevate mitteosalevate 
liikmesriikide solveerimisasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui asjaomase üksuse või emaettevõtja 
poolt välja pakutud meetmed ei kõrvalda 
tulemuslikult takistusi solveeritavusele, 
teeb solveerimisnõukogu pärast pädeva 
asutuse ja vajaduse korral makrotasandi 
usaldatavusjärelevalvet teostava asutusega
konsulteerimist otsuse, näidates selles, et 
välja pakutud meetmed ei kõrvalda 
tulemuslikult takistusi solveeritavusele, ja 
andes selles riiklikele solveerimisasutustele 
korralduse nõuda krediidiasutuselt või 
investeerimisühingult, emaettevõtjalt või 
asjaomase grupi mis tahes tütarettevõtjalt, 
et nad võtaksid mis tahes lõikes 9 loetletud 
meetmeid, tuginedes järgmistele 

8. Kui asjaomase üksuse või emaettevõtja 
poolt välja pakutud meetmed ei kõrvalda 
tulemuslikult takistusi solveeritavusele, 
teeb solveerimisnõukogu pärast pädeva 
asutuse ning vajaduse korral makrotasandi 
usaldatavusjärelevalvet teostava asutuse, 
pädeva asutuse ja mitteosaleva 
liikmesriigi solveerimisasutusega
konsulteerimist otsuse, näidates selles, et 
välja pakutud meetmed ei kõrvalda 
tulemuslikult takistusi solveeritavusele, ja 
andes selles riiklikele solveerimisasutustele 
korralduse nõuda krediidiasutuselt või 
investeerimisühingult, emaettevõtjalt või 
asjaomase grupi mis tahes tütarettevõtjalt, 
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kriteeriumidele: et nad võtaksid mis tahes lõikes 9 loetletud
meetmeid, tuginedes järgmistele 
kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 378
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajadus vältida negatiivset mõju 
finantsstabiilsusele osalevates 
liikmesriikides;

(b) vajadus vältida negatiivset mõju 
finantsstabiilsusele osalevates 
liikmesriikides, mis tahes mõjutatud 
mitteosalevates liikmesriikides ja liidus 
üldiselt;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajadus vältida negatiivset mõju 
finantsstabiilsusele osalevates 
liikmesriikides;

(b) vajadus vältida negatiivset mõju 
finantsstabiilsusele osalevates ja 
mitteosalevates liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Riiklikud solveerimisasutused täidavad 
solveerimisnõukogu korraldused artikli 26 
kohaselt.

10. Riiklikud solveerimisasutused täidavad 
solveerimisnõukogu korraldused artikli 26 
kohaselt. Mittesüsteemse krediidiasutuse 
solveerimise korral võib riiklik 
solveerimisasutus, kelle haldusalas asutus 
tegutseb, keelduda solveerimisnõukogu 
korralduste täitmisest. Keeldumise järel 
esitab asutus omalt poolt tegevused, mis 
rakenduksid ainult juhul, kui nendele 
annab heakskiidu solveerimisnõukogu 
täiskogu.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Solveerimisnõukogu ei saa mitteosalevate 
liikmesriikide suhtes ilma nende 
nõusolekuta siduvaid otsuseid teha. 
Vaidluste korral suunatakse need 
Euroopa Pangandusjärelevalvele 
siduvaks vahenduseks.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib omal 1. Solveerimisnõukogu kohaldab
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algatusel või riikliku solveerimisasutuse 
ettepanekul kohaldada lihtsustatud 
kohustusi seoses solveerimiskavade 
koostamisega kooskõlas artikliga 7 või 
teha kõnealuste kavade koostamise 
kohustusest erandi.

lihtsustatud kohustusi seoses 
solveerimiskavade koostamisega kooskõlas 
direktiivi (pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi) 1. 
peatükiga või võib teha kõnealuste kavade 
koostamise kohustusest erandi.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib omal 
algatusel või riikliku solveerimisasutuse 
ettepanekul kohaldada lihtsustatud 
kohustusi seoses solveerimiskavade 
koostamisega kooskõlas artikliga 7 või teha 
kõnealuste kavade koostamise kohustusest 
erandi.

1. Solveerimisnõukogu võib kohaldada 
lihtsustatud kohustusi seoses 
solveerimiskavade koostamisega kooskõlas 
artikliga 7 või teha kõnealuste kavade 
koostamise kohustusest erandi.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib omal 
algatusel või riikliku solveerimisasutuse 
ettepanekul kohaldada lihtsustatud 
kohustusi seoses solveerimiskavade 
koostamisega kooskõlas artikliga 7 või teha 
kõnealuste kavade koostamise kohustusest 
erandi.

1. Solveerimisnõukogu võib kohaldada 
lihtsustatud kohustusi seoses 
solveerimiskavade koostamisega kooskõlas 
artikliga 7 või teha kõnealuste kavade 
koostamise kohustusest erandi.

Or. en
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Muudatusettepanek 385
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib omal algatusel 
või riikliku solveerimisasutuse ettepanekul 
kohaldada lihtsustatud kohustusi seoses 
solveerimiskavade koostamisega kooskõlas 
artikliga 7 või teha kõnealuste kavade 
koostamise kohustusest erandi.

1. Solveerimisnõukogu võib omal algatusel 
või riikliku solveerimisasutuse ettepanekul 
kohaldada lihtsustatud kohustusi seoses 
solveerimiskavade koostamisega kooskõlas 
artikliga 7 ja nagu on lubatud pankade 
maksevõimetaastamise ja solveerimise 
direktiivi [] alusel.

Or. en

Selgitus

Kapitalinõuete direktiiv (CRD4) nõuab kõikidelt asutustelt solveerimiskava olemasolu, see on 
nüüd pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis hõlmatud.

Muudatusettepanek 386
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud solveerimisasutused võivad 
teha ettepaneku lihtsustatud kohustuste 
kohaldamiseks või solveerimiskavade 
koostamise kohustusest erandi tegemiseks 
konkreetsete krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute või gruppide puhul. 
Kõnealune ettepanek peab olema 
põhjendatud ja selle toetuseks tuleb 
esitada kogu asjaomane 
dokumentatsioon.

välja jäetud

Or. en



AM\1006888ET.doc 177/185 PE521.747v01-00

ET

Muudatusettepanek 387
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud solveerimisasutused võivad 
teha ettepaneku lihtsustatud kohustuste 
kohaldamiseks või solveerimiskavade 
koostamise kohustusest erandi tegemiseks 
konkreetsete krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute või gruppide puhul. 
Kõnealune ettepanek peab olema 
põhjendatud ja selle toetuseks tuleb esitada 
kogu asjaomane dokumentatsioon.

2. Riiklikud solveerimisasutused võivad 
teha ettepaneku lihtsustatud kohustuste 
kohaldamiseks, nagu seda on lubatud 
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi [] alusel. Kõnealune 
ettepanek peab olema põhjendatud ja selle 
toetuseks tuleb esitada kogu asjaomane 
dokumentatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu teostab pärast 
lõikes 1 osutatud ettepaneku saamist või 
omal algatusel asjaomaste 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
või grupi hindamise. Hindamise 
teostamisel võetakse arvesse võimalikku 
mõju, mida krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või grupi 
maksejõuetus võiks tema äritegevuse 
olemuse, selle suuruse või seotuse tõttu 
muude krediidiasutuste ja 
investeerimisühingutega või 
finantssüsteemiga üldiselt avaldada 
finantsturgudele, muudele 
krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele või 

välja jäetud
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rahastamistingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklik solveerimisasutus, kes on 
teinud ettepaneku lihtsustatud kohustuse 
kohaldamiseks või erandi tegemiseks 
kooskõlas lõikega 1, on arvamusel, et 
lihtsustatud kohustuste kohaldamise või 
erandi tegemise otsus tuleb tühistada, 
esitab ta solveerimisnõukogule 
sellekohase ettepaneku. Sel juhul teeb 
solveerimisnõukogu ettepanekukohase 
tühistamise kohta otsuse, võttes 
igakülgselt arvesse riikliku 
solveerimisasutuse esitatud tühistamise 
põhjendusi, pidades silmas lõikes 3 
sätestatud aspekte.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 390
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu võib kooskõlas 
lõigetega 3 ja 4 teha maksevõime 
taastamise kavade koostamise kohustusest 
erandi keskasutusega seotud 
individuaalsete krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, nagu see on 
ette nähtud ka direktiivi 2013/36/EL 

välja jäetud
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artikliga 21, kui need krediidiasutused ja 
investeerimisühingud on kooskõlas 
direktiivi 2013/36/EL artikli 2 lõikega 5 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
usaldatavusnõuete täitmisest täielikult või 
osaliselt vabastatud. Sel juhul 
kohaldatakse solveerimiskava koostamise 
kohustust keskasutuse suhtes 
konsolideeritud alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu võib teha 
solveerimiskavade koostamise kohustuse 
kohaldamisest erandi krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, kes 
kuuluvad krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kaitseskeemi 
kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 
artikli 113 lõikega 7. Krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kaitseskeemi 
kuuluvale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule erandi tegemise 
kohta otsuse tegemisel kaalub 
solveerimisnõukogu, kas kõnealune 
kaitseskeem suudab tõenäoliselt vastata 
nõudmistele, mis esitatakse talle 
ühekorraga seoses tema liikmetega.

6. Krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kaitseskeemi 
kuuluvale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule erandi tegemise 
kohta otsuse tegemisel kaalub 
solveerimisnõukogu, kas kõnealune 
kaitseskeem suudab tõenäoliselt vastata 
nõudmistele, mis esitatakse talle 
ühekorraga seoses tema liikmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7



PE521.747v01-00 180/185 AM\1006888ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Solveerimisnõukogu teavitab Euroopa 
Pangandusjärelevalvet (EBA) sellest, et ta 
kohaldab lõikeid 1, 4 ja 5.

7. Solveerimisnõukogu teavitab Euroopa 
Pangandusjärelevalvet (EBA) sellest, et ta 
kohaldab lõiget 1.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu määrab pärast 
konsulteerimist pädevate asutustega, 
sealhulgas EKPga, kindlaks artiklis 2 
osutatud krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ning 
emaettevõtjatelt nõutava hoitavate 
omavahendite ja allahinnatavate kohustuste 
miinimumnõude, millele on osutatud lõikes 
2.

1. Solveerimisnõukogu määrab pärast 
konsulteerimist pädevate asutustega, 
sealhulgas EKPga, kindlaks artiklis 2 
osutatud krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ning 
emaettevõtjatelt nõutava hoitavate 
omavahendite ja allahinnatavate kohustuste 
miinimumnõude, millele on osutatud lõikes 
2. Krediidiasutuste puhul, mis pole 
aktiivsed kapitaliturgudel, loobub 
solveerimisnõukogu miinimumnõude 
tagamise kohustusest.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Miinimumnõue arvutatakse kui 
omavahendite ja allahinnatavate 
kohustuste summa, mis on väljendatud 
protsendina artiklis 2 osutatud 

2. Miinimumnõue arvutatakse pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis [] kirjeldatud viisil.
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krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning emaettevõtjate kõikidest kohustustest 
ja omavahenditest (v.a 
tuletisinstrumentidest tulenevad 
kohustused).

Or. en

Selgitus

Allahinnatavate kohustuste miinimumnõuded arvutatakse kooskõlas pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiviga ning seega on ebavajalik pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis.

Muudatusettepanek 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Miinimumnõue arvutatakse kui 
omavahendite ja allahinnatavate 
kohustuste summa, mis on väljendatud 
protsendina artiklis 2 osutatud 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
ning emaettevõtjate kõikidest kohustustest 
ja omavahenditest (v.a 
tuletisinstrumentidest tulenevad 
kohustused).

2. Miinimumnõue arvutatakse kooskõlas 
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivis [] sätestatud 
eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 397
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 398
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ulatus, milles hoiuste tagamise skeem 
peaks artikli 2 lõike 2 […]* kohaselt 
solveerimise rahastamise kohustusi 
võtma.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohasel kindlaksmääramisel 
võidakse sätestada, et omavahendite ja 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatavat miinimumnõuet täidetakse 
konsolideeritud või individuaalsel alusel 

välja jäetud
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osaliselt lepinguliste kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendite 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohasel kindlaksmääramisel 
võidakse sätestada, et omavahendite ja 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatavat miinimumnõuet täidetakse 
konsolideeritud või individuaalsel alusel 
osaliselt lepinguliste kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendite 
kaudu.

4. Lõike 1 kohasel kindlaksmääramisel 
sätestatakse, et omavahendite ja 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatavat miinimumnõuet täidetakse 
konsolideeritud ja individuaalsel alusel. 
Miinimumnõuet võidakse täita 
lepinguliste kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vahendi kvalifitseerumiseks lepingulise 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendina lõike 4 alusel peab 
solveerimisnõukogu olema veendunud, et:

välja jäetud

(a) vahendi lepinguline tingimus sätestab, 
et juhul kui komisjon otsustab kohaldada 
asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit, 
hinnatakse kõnealune vahend alla või 
konverteeritakse vajalikus ulatuses, enne 
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kui muud allahinnatavad kohustused alla 
hinnatakse või konverteeritakse, ning
(b) vahendi suhtes kehtib siduv 
allutamisleping, kohustus või säte, mille 
alusel tavalises maksejõuetusmenetluses 
on vahend madalama nõudeõiguse 
järguga kui teised allahinnatavad 
kohustused ja seda ei saa tagasi maksta 
enne, kui teised sel hetkel arveldamata 
allahinnatavad kohustused on arveldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu teeb lõike 1 
kohased mis tahes kindlaksmääramised 
artikli 7 kohase solveerimiskavade 
väljatöötamise ja ajakohastamise käigus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 403
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu teavitab EKPd ja 
EBAt miinimumnõudest, mille ta on iga 
krediidiasutuse ja investeerimisühingu ning 
emaettevõtja jaoks lõike 1 kohaselt 
kindlaks määranud.

8. Solveerimisnõukogu teavitab EKPd ja 
EBAt miinimumnõudest, mille ta on iga 
krediidiasutuse ja investeerimisühingu ning 
emaettevõtja jaoks lõike 2 esimese lõigu 
kohaselt kindlaks määranud.

Or. en
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