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Muudatusettepanek 404
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP või osalevate liikmesriikide pädevad 
asutused teavitavad solveerimisnõukogu 
kõigist meetmetest, mille võtmist nad 
krediidiasutuselt või investeerimisühingult 
või grupilt nõuavad või mida nad ise 
võtavad vastavalt nõukogu määruse (EL) 
nr [...] artiklile 13b, direktiivi [...] artikli 23 
lõikele 1 või artiklile 24 või vastavalt 
direktiivi 2013/36/EL artiklile 104.

EKP või osalevate liikmesriikide pädevad 
asutused pärast EKP arvamuse taotlemist
teavitavad solveerimisnõukogu kõigist 
meetmetest, mille võtmist nad 
krediidiasutuselt või investeerimisühingult 
või grupilt nõuavad või mida nad ise 
võtavad vastavalt nõukogu määruse (EL) 
nr [...] artiklile 13b, direktiivi [...] artikli 23 
lõikele 1 või artiklile 24 või vastavalt 
direktiivi 2013/36/EL artiklile 104.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP või osalevate liikmesriikide pädevad 
asutused teavitavad solveerimisnõukogu 
kõigist meetmetest, mille võtmist nad
krediidiasutuselt või investeerimisühingult 
või grupilt nõuavad või mida nad ise 
võtavad vastavalt nõukogu määruse (EL) 
nr [...] artiklile 13b, direktiivi [...] artikli 23 
lõikele 1 või artiklile 24 või vastavalt 
direktiivi 2013/36/EL artiklile 104.

EKP teavitab solveerimisnõukogu kõigist 
meetmetest, mille võtmist ta
krediidiasutuselt või investeerimisühingult 
või grupilt nõuab või mida ta ise võtab
vastavalt nõukogu määruse (EL) nr [...] 
artiklile 13b, direktiivi [...] artikli 23 
lõikele 1 või artiklile 24 või vastavalt 
direktiivi 2013/36/EL artiklile 104.

Or. en



PE521.793v01-00 4/159 AM\1007249ET.doc

ET

Muudatusettepanek 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu teatab komisjonile 
igasugusest esimese lõigu kohaselt saadud 
teabest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 407
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates lõikes 1 osutatud teabe saamise 
kuupäevast ja ilma et see piiraks EKP või 
pädevate asutuste volitusi, mis tulenevad 
muudest liidu õigusaktidest, võib 
solveerimisnõukogu valmistada ette 
asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või grupi 
solveerimise.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveerimisnõukogu kavatseb võtta 
varase sekkumise meetmeid, tutvub ta 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
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kaitseskeemiga. Solveerimisnõukogu 
sekkub ainult siis, kui kaitseskeem ei 
suuda ära hoida selle liikmeks oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
maksejõuetust.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogul on järgmised 
õigused:

3. Kui solveerimisnõukogu kavatseb võtta 
varase sekkumise meetmeid, konsulteerib 
ta asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühinguga või tutvub 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kaitseskeemiga. Solveerimisnõukogul on 
õigus võtta järgmisi meetmeid ainult siis, 
kui krediidiasutus või investeerimisühing 
on maksejõuetuse ohus või satub 
tõenäoliselt maksejõuetusse või kui 
kaitseskeem ei suuda ära hoida liikmeks 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu maksejõuetust:

Or. en

Muudatusettepanek 410
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EKP või pädev asutus ja 
solveerimisnõukogu tagavad, et lõikes 4 
osutatud lisameede ja solveerimisnõukogu 
mis tahes tegevus, millega valmistatakse 

5. EKP või pädev asutus ja 
solveerimisnõukogu tagavad, et lõikes 4 
osutatud lisameede ja solveerimisnõukogu 
mis tahes tegevus, millega valmistatakse 
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ette solveerimist vastavalt lõikele 2, on 
omavahel kooskõlas.

ette solveerimist vastavalt lõikele 2, on 
omavahel kooskõlas ning ei diskrimineeri 
liikmesriike ega mitteosalevate 
liikmesriikide üksuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt võtavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu oma 
vastavate kohustuste puhul arvesse 
solveerimiseesmärke ning valivad sellised 
vahendid ja õigused, mis nende arvates 
aitaksid konkreetsel juhul kõige paremini 
saavutada asjakohaseid eesmärke.

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt võtab
solveerimisnõukogu oma vastavate 
kohustuste puhul arvesse 
solveerimiseesmärke ning valib sellised 
vahendid ja õigused, mis tema arvates 
aitaksid konkreetsel juhul kõige paremini 
saavutada asjakohaseid eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt võtavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu oma 
vastavate kohustuste puhul arvesse 
solveerimiseesmärke ning valivad sellised 
vahendid ja õigused, mis nende arvates 
aitaksid konkreetsel juhul kõige paremini 
saavutada asjakohaseid eesmärke.

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt võtab
solveerimisnõukogu oma vastavate 
kohustuste puhul arvesse 
solveerimiseesmärke ning valib sellised 
vahendid ja õigused, mis tema arvates 
aitaksid konkreetsel juhul kõige paremini 
saavutada asjakohaseid eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud solveerimiseesmärgid on 
järgmised:

Lõikes 1 osutatud solveerimiseesmärgid on 
kehtestatud pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi [ ] 
artiklis 26.

Or. en

Selgitus

Solveerimiseesmärgid on määratletud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 414
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada oluliste funktsioonide jätkuvus; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada oluliste funktsioonide jätkuvus; (a) tagada panganduse põhifunktsioonide
jätkuvus;
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Or. en

Muudatusettepanek 416
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vältida märkimisväärset ebasoodsat 
mõju finantsstabiilsusele, sealhulgas 
hoida ära kriisi levikut, ja säilitada 
turudistsipliini;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 417
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vältida märkimisväärset ebasoodsat 
mõju finantsstabiilsusele, sealhulgas hoida 
ära kriisi levikut, ja säilitada 
turudistsipliini;

(b) vältida märkimisväärset ebasoodsat 
mõju finantsstabiilsusele, esmajoones 
riikide tasandil, et hoida ära kriisi levikut, 
ja säilitada turudistsipliini;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vältida märkimisväärset ebasoodsat 
mõju finantsstabiilsusele, sealhulgas hoida 

(b) vältida märkimisväärset ebasoodsat 
mõju finants-, majandus- ja sotsiaalsele 
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ära kriisi levikut, ja säilitada 
turudistsipliini;

stabiilsusele, sealhulgas hoida ära kriisi 
levikut, ja säilitada turudistsipliini;

Or. en

Selgitus

Enne otsuse tegemist peaks komisjon – ja nõukogu, kui ta teeb komisjonile soovituse –
põhjalikult kaaluma ja võtma arvesse kahjulikku mõju reaalmajandusele ja iga sellise 
liikmesriigi sotsiaalset olukorda, kus grupp tegutseb. Eelkõige tuleks mõelda iga 
tütarettevõtja või filiaali rollile kui füüsilistele isikutele ja VKEdele laenude andja ja 
töökohtade pakkuja.

Muudatusettepanek 419
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaitsta riiklikke vahendeid, 
minimeerides tuginemist erakorralisele 
riiklikule finantstoetusele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 420
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid 
ja direktiivi 97/9/EÜ21 reguleerimisalasse 
kuuluvaid investoreid.

välja jäetud

__________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/9/EÜ, 3. märts 1997, 
investeeringute tagamise skeemide kohta. 
EÜT L 084, 26.3.1997, lk 22.



PE521.793v01-00 10/159 AM\1007249ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 421
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid 
ja direktiivi 97/9/EÜ21 reguleerimisalasse 
kuuluvaid investoreid.

(d) kaitsta hoiustajaid, olenemata nende 
hoiuste laadist ja suurusest, ja direktiivi 
97/9/EÜ21 reguleerimisalasse kuuluvaid 
investoreid.

__________________ __________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/9/EÜ, 3. märts 1997, investeeringute 
tagamise skeemide kohta. EÜT L 084, 
26.3.1997, lk 22.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/9/EÜ, 3. märts 1997, investeeringute 
tagamise skeemide kohta. EÜT L 084, 
26.3.1997, lk 22.

Or. pt

Muudatusettepanek 422
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid ja 
direktiivi 97/9/EÜ21 reguleerimisalasse 
kuuluvaid investoreid.

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid ja 
direktiivi 97/9/EÜ21 reguleerimisalasse 
kuuluvaid investoreid ja vähendada nii 
palju kui võimalik kõigile teistele 
hoiustajatele avaldatavat mõju.

__________________ __________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/9/EÜ, 3. märts 1997, investeeringute 
tagamise skeemide kohta. EÜT L 084, 
26.3.1997, lk 22.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/9/EÜ, 3. märts 1997, investeeringute 
tagamise skeemide kohta. EÜT L 084, 
26.3.1997, lk 22.
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Or. en

Muudatusettepanek 423
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid ja 
direktiivi 97/9/EÜ21 reguleerimisalasse 
kuuluvaid investoreid.

(d) kaitsta direktiivi 94/19/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvaid hoiustajaid.

__________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/9/EÜ, 3. märts 1997, 
investeeringute tagamise skeemide kohta. 
EÜT L 084, 26.3.1997, lk 22.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aidata kaasa jätkusuutlikule ja 
tasakaalustatud majanduskasvule.

Or. en

Selgitus

Pankrotti minemiseks liiga suured pangad suurendavad tõenäoliselt kriisiaegadel majanduse 
volatiilsust. Seetõttu on kriitilise suuruse saavutanud pankade kahju suurem kui nende 
majanduslik kasu.
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Muudatusettepanek 425
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtta arvesse eelkõige juriidiliste 
isikute kõikide hoiuste kaitset, olenemata 
hoiuste laadist ja suurusest, arvestades et 
nende võimalikul määramisel nimelt 
ettevõtjate, fondide, sotsiaalset 
solidaarsust edendavate ja muude 
institutsioonide poolt jooksva 
käibekapitali majandamistoimingute 
jaoks töötasu maksmisel, tooraine ja 
teenuste eest, maksude ja halduskulude 
maksmisel on nende võõrandamise korral 
pankade solveerimiseks tingimata 
talumatult suur majanduslik, finants- ja 
sotsiaal-, töö- ja maksundusalane mõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 426
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoiduda 
väärtuste asjatust hävitamisest ja hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed.

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed ja 
tegutseda üldistes huvides, mitte 
aktsionäride ja võlausaldajate huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Sharon Bowles



AM\1007249ET.doc 13/159 PE521.793v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoiduda 
väärtuste asjatust hävitamisest ja hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed.

Neid eesmärke täites püüab
solveerimisnõukogu hoiduda väärtuste 
asjatust hävitamisest ja hoida solveerimise 
kulud võimalikult väikesed, 
diskrimineerimata otseselt või kaudselt
ühtki liikmesriiki või liikmesriikide 
rühma.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoiduda 
väärtuste asjatust hävitamisest ja hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed.

Nimetatud eesmärke täites püüab
solveerimisnõukogu hoiduda väärtuste 
asjatust hävitamisest ja hoida solveerimise 
kulud võimalikult väikesed.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon säilitab tasakaalu lõikes 2 
osutatud eesmärkide vahel, lähtudes iga 
konkreetse juhu olemusest ja asjaoludest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon säilitab tasakaalu lõikes 2 
osutatud eesmärkide vahel, lähtudes iga 
konkreetse juhu olemusest ja asjaoludest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 431
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon säilitab tasakaalu lõikes 2 
osutatud eesmärkide vahel, lähtudes iga 
konkreetse juhu olemusest ja asjaoludest.

3. Komisjon ja solveerimisnõukogu 
säilitavad tasakaalu lõikes 2 osutatud 
eesmärkide vahel, lähtudes iga konkreetse 
juhu olemusest ja asjaoludest.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon säilitab tasakaalu lõikes 2 
osutatud eesmärkide vahel, lähtudes iga 
konkreetse juhu olemusest ja asjaoludest.

3. Solveerimisnõukogu ja komisjon
säilitavad tasakaalu lõikes 2 osutatud 
eesmärkide vahel, lähtudes iga konkreetse 
juhu olemusest ja asjaoludest.
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Or. en

Muudatusettepanek 433
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon säilitab tasakaalu lõikes 2 
osutatud eesmärkide vahel, lähtudes iga 
konkreetse juhu olemusest ja asjaoludest.

3. Solveerimisnõukogu ja komisjon
säilitavad tasakaalu lõikes 2 osutatud 
eesmärkide vahel, lähtudes iga konkreetse 
juhu olemusest ja asjaoludest.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et 
solveerimine toimub kooskõlas järgmiste
põhimõtetega:

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtab
solveerimisnõukogu kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et solveerimine toimub 
kooskõlas pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi […]
artikli 29 põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Solveerimise üldpõhimõtted on sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et 
solveerimine toimub kooskõlas järgmiste
põhimõtetega:

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtab
solveerimisnõukogu kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et solveerimine toimub 
kooskõlas direktiivis (pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiv) sätestatud põhimõtetega:

Or. en

Muudatusettepanek 436
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et 
solveerimine toimub kooskõlas järgmiste 
põhimõtetega:

1. Tegutsedes artiklis 16 osutatud 
solveerimismenetluse kohaselt, võtavad 
riikide pädevad asutused ja 
solveerimisnõukogu kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et solveerimine toimub 
kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

Or. en

Muudatusettepanek 437
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu aktsionärid 
kannavad esimese järjekoha kahju;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu aktsionärid 
kannavad esimese järjekoha kahju;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 439
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu võlausaldajad 
kannavad kahju pärast aktsionäre 
vastavalt nende nõuete rahuldamise 
järjekorrale artikli 15 alusel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu võlausaldajad 

välja jäetud
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kannavad kahju pärast aktsionäre 
vastavalt nende nõuete rahuldamise 
järjekorrale artikli 15 alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtkond vahetatakse 
välja, välja arvatud juhtudel, kui vastavalt 
asjaoludele peetakse kas kogu juhtkonna 
või selle osa ametissejäämist vajalikuks 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtkond vahetatakse 
välja, välja arvatud juhtudel, kui vastavalt 
asjaoludele peetakse kas kogu juhtkonna 
või selle osa ametissejäämist vajalikuks 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seadustega ette nähtud korras peetakse 
isikuid ja üksusi vastutavaks solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
maksejõuetuse eest vastavalt nende 
vastutuse määrale siseriikliku õiguse 
alusel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seadustega ette nähtud korras peetakse 
isikuid ja üksusi vastutavaks solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
maksejõuetuse eest vastavalt nende 
vastutuse määrale siseriikliku õiguse 
alusel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 445
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ühe ja sama klassi võlausaldajaid 
koheldakse võrdselt;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ühe ja sama klassi võlausaldajaid 
koheldakse võrdselt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 447
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ükski võlausaldaja ei kanna suuremat 
kahju kui see, mida ta oleks kandnud 
juhul, kui artiklis 2 osutatud üksus oleks 
likvideeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ükski võlausaldaja ei kanna suuremat 
kahju kui see, mida ta oleks kandnud 
juhul, kui artiklis 2 osutatud üksus oleks 
likvideeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 449
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtkond tagab kogu 
vajaliku abi solveerimiseesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Mõnda pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis kehtestatud põhimõtet ei 
ole ära toodud. Selleks et kehtestada kogu ühtse turu jaoks ühetaolised solveerimise eeskirjad, 
on soovitav tagada võimalikult suur kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 450
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) uuritakse solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
maksejõuetuse põhjuseid ja vastutust selle 
eest.

Or. en

Selgitus

Mõnda pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis kehtestatud põhimõtet ei 
ole ära toodud. Selleks et kehtestada kogu ühtse turu jaoks ühetaolised solveerimise eeskirjad, 
on soovitav tagada võimalikult suur kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga.
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Muudatusettepanek 451
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) asjakohaselt kaitstakse hoiustajate 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Mõnda pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis kehtestatud põhimõtet ei 
ole ära toodud. Selleks et kehtestada kogu ühtse turu jaoks ühetaolised solveerimise eeskirjad, 
on soovitav tagada võimalikult suur kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 452
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) solveerimine toimub kooskõlas 
direktiivis […] esitatud kaitsemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Mõnda pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis kehtestatud põhimõtet ei 
ole ära toodud. Selleks et kehtestada kogu ühtse turu jaoks ühetaolised solveerimise eeskirjad, 
on soovitav tagada võimalikult suur kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 453
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad komisjon (vajaduse 
korral) ja solveerimisnõukogu 
solveerimisvahendeid ja kasutavad 
solveerimisõigusi nii, et mõju teistele 
gruppi kuuluvatele üksustele ja grupile 
tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finantsstabiilsusele liidus 
ja eelkõige neis riikides, kus grupp 
tegutseb, oleks minimaalne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad komisjon (vajaduse 
korral) ja solveerimisnõukogu 
solveerimisvahendeid ja kasutavad 
solveerimisõigusi nii, et mõju teistele 
gruppi kuuluvatele üksustele ja grupile 
tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finantsstabiilsusele liidus 
ja eelkõige neis riikides, kus grupp 
tegutseb, oleks minimaalne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 455
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad komisjon (vajaduse 
korral) ja solveerimisnõukogu 
solveerimisvahendeid ja kasutavad 
solveerimisõigusi nii, et mõju teistele 
gruppi kuuluvatele üksustele ja grupile 
tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finantsstabiilsusele liidus 
ja eelkõige neis riikides, kus grupp 
tegutseb, oleks minimaalne.

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad riikide pädevad 
asutused (vajaduse korral) ja 
solveerimisnõukogu solveerimisvahendeid 
ja kasutavad solveerimisõigusi nii, et mõju 
teistele gruppi kuuluvatele üksustele ja 
grupile tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finantsstabiilsusele liidus 
ja eelkõige neis riikides, kus grupp 
tegutseb, oleks minimaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad komisjon (vajaduse 
korral) ja solveerimisnõukogu 
solveerimisvahendeid ja kasutavad 
solveerimisõigusi nii, et mõju teistele 
gruppi kuuluvatele üksustele ja grupile 
tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finantsstabiilsusele liidus 
ja eelkõige neis riikides, kus grupp 
tegutseb, oleks minimaalne.

2. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on gruppi kuuluv 
üksus, rakendavad komisjon (vajaduse 
korral) ja solveerimisnõukogu 
solveerimisvahendeid ja kasutavad 
solveerimisõigusi nii, et mõju teistele 
gruppi kuuluvatele üksustele ja grupile 
tervikuna oleks minimaalne ning 
ebasoodne mõju finants-, majandus- ja 
sotsiaalsele stabiilsusele liidus ja eelkõige 
neis riikides, kus grupp tegutseb, oleks 
minimaalne.

Or. en

Selgitus

Enne otsuse tegemist peaks komisjon – ja nõukogu, kui ta teeb komisjonile soovituse –
põhjalikult kaaluma ja võtma arvesse kahjulikku mõju reaalmajandusele ja iga sellise 
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liikmesriigi sotsiaalset olukorda, kus grupp tegutseb. Eelkõige tuleks mõelda iga 
tütarettevõtja või filiaali rollile kui füüsilistele isikutele ja VKEdele laenude andja ja 
töökohtade pakkuja.

Muudatusettepanek 457
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui krediidiasutus või 
investeerimisühing on asutuste 
kaitseskeemi liige, rakendab 
solveerimisnõukogu solveerimisvahendeid 
ja kasutab solveerimisõigusi ainult siis, 
kui asutuste kaitseskeem ei suuda ära 
hoida selle liikmeks oleva krediidiasutuse 
või investeerimisühingu maksejõuetust.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artiklis 2 osutatud üksuse suhtes 
rakendatakse ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit või varade 
eraldamise vahendit, loetakse selle üksuse 
suhtes algatatuks pankrotimenetlus või 
analoogiline maksejõuetusmenetlus 
direktiivi 2001/23/EÜ22 artikli 5 lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

__________________
22 Nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ, 12. 
märts 2001, ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta. EÜT L 82, 22.3.2001, 
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lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artiklis 2 osutatud üksuse suhtes 
rakendatakse ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit või varade 
eraldamise vahendit, loetakse selle üksuse 
suhtes algatatuks pankrotimenetlus või 
analoogiline maksejõuetusmenetlus 
direktiivi 2001/23/EÜ22 artikli 5 lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

__________________
22 Nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ, 12. 
märts 2001, ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta. EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab finantseerimisasutuse 
suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

1. EKP alustab finantseerimisasutuse 
solveerimist, kui artikli 16 lõikes 2 
osutatud tingimused on täidetud nii 
finantseerimisasutuse kui ka emaettevõtja 
puhul ning teeb seda kooskõlas pankade 
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maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi […] artikliga 28.

Or. en

Selgitus

Finantseerimisasutuste ja emaettevõtjate solveerimine on sätestatud pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivis ning seega ei ole direktiivi teksti kordamine käesolevas 
artiklis vajalik.

Muudatusettepanek 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab finantseerimisasutuse 
suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

1. Solveerimisnõukogu võtab 
finantseerimisasutuse suhtes 
solveerimismeetmeid, kui direktiivis 
(pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiiv) sätestatud 
tingimused on täidetud nii 
finantseerimisasutuse kui ka emaettevõtja 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab finantseerimisasutuse 
suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

1. Riikide pädevad asutused võtavad
finantseerimisasutuse suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 463
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab finantseerimisasutuse 
suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

1. Solveerimisnõukogu koostatud otsuse 
eelnõu põhjal võtab komisjon 
finantseerimisasutuse suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab finantseerimisasutuse 
suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

1. Komisjon ja solveerimisnõukogu 
võtavad finantseerimisasutuse suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii finantseerimisasutuse kui ka 
emaettevõtja puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 punktis b 
osutatud emaettevõtja suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 lõikes 
2 osutatud tingimused on täidetud nii selle 
emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või 
investeerimisühingud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 punktis b 
osutatud emaettevõtja suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 lõikes 
2 osutatud tingimused on täidetud nii selle 
emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

2. Solveerimisnõukogu võtab artikli 2 
punktis b osutatud emaettevõtja suhtes 
solveerimismeetmeid, kui direktiivis 
(pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiiv) sätestatud
tingimused on täidetud nii selle 
emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 punktis b 
osutatud emaettevõtja suhtes 

2. Riikide pädevad asutused võtavad
artikli 2 punktis b osutatud emaettevõtja 
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solveerimismeetmeid, kui artikli 16 lõikes 
2 osutatud tingimused on täidetud nii selle 
emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

suhtes solveerimismeetmeid, kui artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud 
nii selle emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab artikli 2 punktis b 
osutatud emaettevõtja suhtes 
solveerimismeetmeid, kui artikli 16 lõikes 
2 osutatud tingimused on täidetud nii selle 
emaettevõtja kui ka ühe või mitme 
tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

2. Komisjon ja solveerimisnõukogu 
võtavad artikli 2 punktis b osutatud 
emaettevõtja suhtes solveerimismeetmeid, 
kui artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud nii selle emaettevõtja kui ka 
ühe või mitme tütarettevõtja puhul, kes on 
krediidiasutused või investeerimisühingud.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võib komisjon võtta solveerimismeetmeid 
selle emaettevõtja suhtes, kui üks või mitu 
tütarettevõtjat, kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 

välja jäetud
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tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui 
terviku solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võib komisjon võtta solveerimismeetmeid 
selle emaettevõtja suhtes, kui üks või mitu 
tütarettevõtjat, kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 
tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui 
terviku solveerimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 471
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võib komisjon võtta solveerimismeetmeid 
selle emaettevõtja suhtes, kui üks või mitu 

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võivad riikide pädevad asutused võtta 
solveerimismeetmeid selle emaettevõtja 
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tütarettevõtjat, kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 
tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui terviku 
solveerimiseks.

suhtes, kui üks või mitu tütarettevõtjat, kes 
on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 
tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui terviku 
solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võib komisjon võtta solveerimismeetmeid 
selle emaettevõtja suhtes, kui üks või mitu 
tütarettevõtjat, kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 
tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui terviku 
solveerimiseks.

3. Erandina lõikest 2 ja olenemata 
asjaolust, et emaettevõtja ei pruugi vastata 
artikli 16 lõikes 2 osutatud tingimustele, 
võivad komisjon ja solveerimisnõukogu 
võtta solveerimismeetmeid selle 
emaettevõtja suhtes, kui üks või mitu 
tütarettevõtjat, kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud, vastavad artikli 16 
lõikes 2 osutatud tingimustele, ning 
meetmete võtmine selle emaettevõtja 
suhtes on vajalik ühe või mitme 
tütarettevõtja (kes on krediidiasutused või 
investeerimisühingud) või grupi kui terviku 
solveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Liikmesriigid tagavad, et 
solveerimisasutused kohaldavad 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
vahendi kasutamise korral 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
raamistiku loomist käsitleva direktiivi 
artikli 43 kohaselt oma allahindamis- ja 
konverteerimisõiguste teatavaid nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 474
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, kasutavad 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused allahindamis- ja 
konverteerimisõigust kooskõlas 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
maksevõime taastamise ja kriisilahenduse 
raamistiku loomise direktiivi […] 
artikliga 43:

Or. en
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Muudatusettepanek 475
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, kasutavad 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused nõuete puhul
allahindamis- ja konverteerimisõigust
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi […] kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nõuete järjekord on sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis ja 
selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit, kasutavad solveerimisnõukogu ja 
osalevate liikmesriikide riiklikud 
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teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

solveerimisasutused allahindamis- ja 
konverteerimisõigust nõuete puhul
direktiivis (pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv) 
sätestatud järjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustavad 
riikide pädevad asutused allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi artikli 43 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustavad
komisjon ja solveerimisnõukogu 
allahindamis- ja konverteerimisõiguse 
kasutamise üle ning solveerimisnõukogu ja 
osalevate liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Or. en

Muudatusettepanek 479
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:

Kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kasutatakse 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit ja ilma, et see piiraks kohustusi, 
mille puhul kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ei kohaldata 
vastavalt artikli 24 lõikele 3, otsustab 
komisjon solveerimisnõukogu koostatud 
otsuse eelnõu põhjal allahindamis- ja 
konverteerimisõiguse kasutamise üle ning 
solveerimisnõukogu ja osalevate 
liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad seda õigust 
nõuete puhul tavapäraste 
maksejõuetusmenetluste järgmisele 
järjekorrale vastupidises järjekorras:
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Or. en

Muudatusettepanek 480
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 481
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 482
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 483
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 485
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

(a) kõlblikud nõuded peale artikli 12 
punktide d ja da alusel välja jäetud 
hoiuste;
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Or. pt

Muudatusettepanek 486
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega või tulenevad hoiuste tagamise 
skeemidest;

(a) nõuded, mis on seotud kõlblike 
hoiustega;

Or. en

Selgitus

Hoiuste tagamise skeemid tuleks jätta välja solveerimise rahastamisest.

Muudatusettepanek 487
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagamata nõuded, mis ei ole 
eelisnõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 488
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagamata nõuded, mis ei ole välja jäetud
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eelisnõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 489
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagamata nõuded, mis ei ole 
eelisnõuded;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 490
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagamata nõuded, mis ei ole 
eelisnõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagamata nõuded, mis ei ole 
eelisnõuded;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 492
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allutatud nõuded, mida ei ole 
nimetatud punktides d–f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 493
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allutatud nõuded, mida ei ole 
nimetatud punktides d–f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 494
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allutatud nõuded, mida ei ole 
nimetatud punktides d–f;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 495
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allutatud nõuded, mida ei ole 
nimetatud punktides d–f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allutatud nõuded, mida ei ole 
nimetatud punktides d–f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 497
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõrgema astme juhtide ja juhatuse 
liikmete nõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 498
Burkhard Balz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõrgema astme juhtide ja juhatuse 
liikmete nõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 499
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõrgema astme juhtide ja juhatuse 
liikmete nõuded;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 500
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõrgema astme juhtide ja juhatuse 
liikmete nõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõrgema astme juhtide ja juhatuse 
liikmete nõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 502
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuded, mis on seotud täiendavate 
esimese ja teise taseme omavahendite 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 503
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuded, mis on seotud täiendavate 
esimese ja teise taseme omavahendite 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 504
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuded, mis on seotud täiendavate 
esimese ja teise taseme omavahendite 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 505
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuded, mis on seotud täiendavate 
esimese ja teise taseme omavahendite 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuded, mis on seotud täiendavate 
esimese ja teise taseme omavahendite 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 507
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nõuded, mis on seotud esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvate 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 508
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nõuded, mis on seotud esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvate 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 509
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nõuded, mis on seotud esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvate 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 510
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nõuded, mis on seotud esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvate 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nõuded, mis on seotud esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvate 
instrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 512
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alustades punktist f ja lõpetades punktiga 
a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 513
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – alalõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alustades punktist f ja lõpetades punktiga 
a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 514
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alustades punktist f ja lõpetades punktiga 
a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alustades punktist f ja lõpetades punktiga 
a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 516
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui pädeva asutuse, kaasa arvatud EKP 
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

Eelmises lõigus osutatud edastamine võib 
toimuda pärast solveerimisnõukogu või
riikliku solveerimisasutuse taotlust 
hindamise teostamise kohta, kui kumbki 
neist leiab, et on alust arvata, et asutus on 
maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt 
muutub maksejõuetuks.
Esimeses lõigus osutatud edastamine 
toimub pärast konsulteerimist 
solveerimisnõukogu ja riikliku 
solveerimisasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a 
ja b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui EKP otsustab omal algatusel või 
riikliku solveerimisasutuse teate põhjal, et
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
tingimused artiklis 2 osutatud üksuse puhul 
on täidetud, teavitab ta sellisest otsusest 
viivitamata komisjoni ja
solveerimisnõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui EKP hinnangu kohaselt on lõike 2 
punktides a ja b osutatud tingimused 
artiklis 2 osutatud üksuse puhul täidetud, 
edastab ta sellise hinnangu viivitamata 
komisjonile ja solveerimisnõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui EKP hinnangu kohaselt on lõike 2 
punktides a ja b osutatud tingimused 
artiklis 2 osutatud üksuse puhul täidetud, 
edastab ta sellise hinnangu viivitamata 
komisjonile ja solveerimisnõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 

1. Kui EKP või riikliku [pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi artikli 2 lõike 20] tähenduses 
pädeva asutuse hinnangu kohaselt on lõike 
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hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

2 punktides a ja b osutatud tingimused 
artiklis 2 osutatud üksuse puhul täidetud, 
edastab ta sellise hinnangu viivitamata 
komisjonile ja solveerimisnõukogule.

Or. nl

Muudatusettepanek 521
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt pärast EKP arvamuse 
taotlemist on lõike 2 punktides a ja b 
osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt on lõike 2 punktides a ja 
b osutatud tingimused artiklis 2 osutatud 
üksuse puhul täidetud, edastab ta sellise 
hinnangu viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

1. Kui EKP või riikliku solveerimisasutuse 
hinnangu kohaselt pärast konsulteerimist 
EKPga on lõike 2 punktides a ja b osutatud 
tingimused artiklis 2 osutatud üksuse puhul 
täidetud, edastab ta sellise hinnangu 
viivitamata komisjonile ja 
solveerimisnõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 523
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogu koostab ja teeb 
kõik solveerimismenetlusega seotud 
otsused oma täitevistungil kooskõlas 
artikliga 50.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu teostab pärast 
lõikes 1 osutatud teabe saamist või omal 
algatusel hindamise, et kontrollida, kas 
järgmised tingimused on täidetud:

2. EKP teostab hindamise, et kontrollida, 
kas järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 525
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu teostab pärast
lõikes 1 osutatud teabe saamist või omal 
algatusel hindamise, et kontrollida, kas
järgmised tingimused on täidetud:

2. Solveerimisnõukogu või komisjon võib 
ka paluda hinnangut riiklikult 
solveerimisasutuselt või EKP-lt. 
Solveerimisnõukogu teostab pärast lõike 1 
kohase teate saamist hindamise, et 
kontrollida, et järgmised tingimused 
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oleksid täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu teostab pärast 
lõikes 1 osutatud teabe saamist või omal 
algatusel hindamise, et kontrollida, kas 
järgmised tingimused on täidetud:

2. Solveerimisnõukogu teostab oma 
täitevistungil pärast lõikes 1 osutatud teabe 
saamist hindamise, et kontrollida, kas 
järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 527
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üksus on maksejõuetuse ohus või 
tõenäoliselt satub maksejõuetusse;

(a) üksus on maksejõuetuse ohus või 
tõenäoliselt satub maksejõuetusse, eelkõige 
omavahendite või likviidsuse puudumise 
tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne meede, 
sealhulgas hoiuste või institutsioonilise 
tagamise skeemi meede, või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine), mis võetakse üksuse 
suhtes solveerimisasutuse kaudu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimise meetmena, aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

Or. de

Muudatusettepanek 529
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne (sealhulgas 
hoiuste tagamise skeemide või asutuste 
kaitseskeemi meetmed) või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

Or. en
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Selgitus

Selge arusaam hoiuste tagamise skeemidest ja asutuste kaitseskeemist kui alternatiivsest 
erasektoripoolsest meetmest kajastab majandus- ja rahanduskomisjonis hääletamisel vastu 
võetud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi versiooni artikli 27 lõike 1 
punkti b. Niisugused solidaarsusmehhanismid on mõnes liikmesriigis tõhusaks osutunud ja 
seetõttu tuleks lubada arvestada neid enne meetmete võtmist ühtse solveerimismehhanismi 
alusel.

Muudatusettepanek 530
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne (sealhulgas 
hoiuste tagamise skeemide või asutuste 
kaitseskeemi meetmed) või 
järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

Or. en

Muudatusettepanek 531
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne või 

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid, puudub 
põhjendatud väljavaade, et asutuste 
kaitseskeem, ükski alternatiivne 
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järelevalvemeede (sealhulgas varase 
sekkumise meetmed või artikli 14 kohane 
kapitaliinstrumentide allahindamine või 
konverteerimine) üksuse suhtes aitaks tema 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul ära 
hoida;

erasektoripoolne või järelevalvemeede 
(sealhulgas varase sekkumise meetmed või 
artikli 14 kohane kapitaliinstrumentide 
allahindamine või konverteerimine) üksuse 
suhtes aitaks tema maksejõuetust mõistliku 
aja jooksul ära hoida;

Or. en

Muudatusettepanek 532
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui solveerimisasutus annab 
hinnangu omal algatusel, kontrollitakse 
tihedas koostöös EKP ja pädeva riikliku 
asutusega, kas artiklis 2 osutatud üksuse 
puhul on lõike 2 punktides a ja b 
osutatud tingimused täidetud.

Or. nl

Muudatusettepanek 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis.

Muudatusettepanek 534
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajatakse erakorralist riiklikku 
finantstoetust, välja arvatud juhul, kui seda 
antakse tõsiste häirete likvideerimiseks 
liikmesriigi majanduses ja 
finantsstabiilsuse säilitamiseks järgmises 
vormis:

(d) vajatakse riiklikku finantstoetust, välja 
arvatud juhul, kui seda antakse tõsiste 
häirete likvideerimiseks liikmesriigi 
majanduses ja finantsstabiilsuse 
säilitamiseks järgmises vormis:

Or. en

Muudatusettepanek 535
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) omavahenditesse tehtav kapitalisüst 
või kapitaliinstrumentide ost selliste 
hindadega ja sellistel tingimustel, mis ei 
anna üksusele eelist, kui riikliku toetuse 
andmise ajal ei kehti käesoleva artikli 
lõike 2 punktis a, b ja c ega artiklis 14 
esitatud asjaolud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 536
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punkti c kohaldamisel 
käsitatakse solveerimismeedet avaliku huvi 
seisukohast vajalikuna, kui sellega 
saavutatakse üks või mitu artiklis 12 

4. Lõike 2 punkti c kohaldamisel 
käsitatakse solveerimismeedet avaliku huvi 
seisukohast vajalikuna, kui sellega 
saavutatakse üks või mitu artiklis 12 
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osutatud solveerimiseesmärki ja see on 
nende eesmärkidega proportsionaalne, ning 
üksuse likvideerimine tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel ei aitaks 
solveerimiseesmärke samavõrra saavutada.

osutatud solveerimiseesmärki ja see on 
nende eesmärkidega proportsionaalne, ning 
üksuse likvideerimine tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel ei aitaks 
solveerimiseesmärke samavõrra saavutada. 
Seetõttu tuleks solveerimisvahendeid 
kasutada ainult süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutuste suhtes, kui on 
vajalik saavutada üldise finantsstabiilsuse 
eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

välja jäetud

(a) soovitus alustada üksuse solveerimist;

(b) artikli 19 lõikes 3 osutatud 
solveerimisvahendite raamistik;

(c) raamistik, mille kohaselt kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks 
vastavalt artiklile 71.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, alustab solveerimisnõukogu 
üksuse solveerimist. Solveerimisnõukogu
koostab vähemalt järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 539
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
riikide pädevatele asutustele soovituse 
alustada üksuse solveerimist. Soovitus 
sisaldab vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 540
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused on 
täidetud, teeb solveerimisnõukogu 
komisjonile ettepaneku otsuse eelnõu 
kohta alustada üksuse solveerimist. Otsuse 
eelnõu sisaldab vähemalt järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 541
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused on 
täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui solveerimisnõukogu hinnangu 
kohaselt on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused täidetud, esitab 
solveerimisnõukogu komisjonile soovituse 
alustada üksuse solveerimist. Soovitus 
sisaldab vähemalt järgmist:

Or. nl

Muudatusettepanek 542
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui üks lõikes 2 osutatud tingimustest
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist: 

Or. en

Selgitus

Solveerimismeetmed peaksid olema võimalikult kiired ja lihtsad.

Muudatusettepanek 543
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) soovitus alustada üksuse solveerimist; välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 544
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raamistik, mille kohaselt kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks 
vastavalt artiklile 71.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Fondi kasutamine ei kuulu kulude minimeerimise volituste alla.

Muudatusettepanek 545
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida tähendab asjaolude kiireloomulisus, mille puhul komisjon võib 
solveerimisega alustada. Ka ei ole selge, kas komisjonile selliste volituste andmine on 
asjakohane.

Muudatusettepanek 547
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 

välja jäetud
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solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta.)

Or. de

Muudatusettepanek 548
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

välja jäetud

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta.)

Or. en

Selgitus

Komisjon ei juhi solveerimismenetlust ega tee ühtki krediidiasutuse solveerimisega seotud 
otsust. Järelikult ei ole komisjoni otsustada, kas alustada üksuse solveerimist selle 
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pädevustest üleastumise tõttu või mitte.

Muudatusettepanek 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Kui kõik lõikes 2 sätestatud tingimused 
on täidetud ja arvestades konkreetse 
juhtumi asjaolude kiireloomulisust otsustab 
EKP kas omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku solveerimisnõukogu soovitust, 
kas alustada üksuse solveerimist või mitte. 
Solveerimisnõukogu otsustab, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse 
puhul kohaldatakse ja kuidas kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Lähtudes majandus- ja rahanduskomisjoni seisukohast pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi suhtes, tegutseb see pädeva asutusena (nagu EKP ühtse 
järelevalvemehhanismi puhul) solveerimise alustamiseks.

Muudatusettepanek 550
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 

6. Pärast solveerimisnõukogult otsuse 
eelnõu saamist otsustab komisjon, kas ta 
võtab otsuse eelnõu vastu, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse 
puhul kohaldatakse ja vajaduse korral 
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solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib paluda, et solveerimisnõukogu 
vaataks oma otsuse eelnõu läbi.

Or. en

Muudatusettepanek551
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud teadet 
või lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Tuginedes lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitusele ja võttes
vajaduse korral arvesse lõikes 1 osutatud 
teadet, hindab komisjon, kas lõike 2 punktis 
c kehtestatud tingimus on täidetud, ning 
otsustab selle põhjal, kas alustada üksuse 
solveerimist või mitte. Seoses lõike 2 
punktides a ja b kehtestatud tingimustega 
ühineb komisjon solveerimisnõukogu 
hinnanguga ja vajaduse korral EKP või 
riikliku pädeva asutuse hinnanguga 
vastavalt lõikele 1. Tuginedes lõikes 5 
osutatud solveerimisnõukogu soovitusele, 
otsustab komisjon seejärel, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse puhul 
kohaldada ja kuidas kasutada fondi 
raamistikku solveerimismeetme toetamiseks.

Kui komisjon kavatseb solveerimisnõukogu 
soovitust eirata või võtta selle vastu 
muudetud kujul, saadab ta soovituse tagasi 
solveerimisnõukogule, selgitades, kui
vajalik, miks seda ei kiidetud heaks, või 
selgitades kavandatud muudatusi. Komisjon 
võib määrata tähtaja, mille jooksul 
solveerimisnõukogu võib esialgset soovitust 
vastavalt komisjoni muudatusettepanekutele 
muutuda ja uuesti komisjonile esitada.
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Kui solveerimisnõukogu ei ole komisjoni 
määratud tähtaja jooksul esitanud 
muudetud soovitust või on esitanud 
soovituse, mis ei ole kooskõlas komisjoni 
muudatusettepanekutega, võib komisjon 
vastavalt lõike 6 osale 1 võtta soovituse vastu 
muudatustega, mida peetakse asjakohaseks, 
või lükata soovitus tagasi. Välja arvatud 
nõuetekohaselt õigustatud eriolukordadel on 
solveerimisnõukogul 5 tööpäeva aega 
komisjoni muudatusettepanekuid kaalutleda.
Kui komisjon on saanud lõikes 1 osutatud 
teate, võib komisjon anda 
solveerimisnõukogule tähtaja esitamaks 
soovituse vastavalt lõikele 5. Kui 
solveerimisnõukogu ei esita selle 
ajavahemiku jooksul soovitusettepanekuid, 
võib komisjon vastavalt lõike 6 esimesele 
lõigule teha otsuse omal algatusel.

Or. nl

Muudatusettepanek 552
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

6. Vastavalt solveerimisnõukogu poolt 
käesoleva artikli lõike 5 kohaselt esitatud 
soovitusele otsustab komisjon, kas 
algatada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Kui komisjon ei kavatse vastu 
võtta solveerimisnõukogu esitatud 
soovitust või kavatseb võtta selle vastu 
koos muudatustega, saadab ta soovituse 
solveerimisnõukogule tagasi ja selgitab, 
miks ta ei kavatse seda vastu võtta või 
miks ta kavatseb seda muuta. Komisjon 
võib kehtestada ajavahemiku, mille kestel 
võib solveerimisnõukogu oma algset 
soovitust muuta komisjoni esitatud 
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muudatuste põhjal ja esitada selle uuesti 
komisjonile. Välja arvatud asjakohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, on 
solveerimisnõukogul komisjoni esitatud 
muudatuste kaalumiseks aega vähemalt 
viis tööpäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi 
asjaolude kiireloomulisust otsustab 
komisjon kas omal algatusel või võttes 
arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas 
alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, 
kui täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

6. Vastavalt lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitusele ja pärast 
konsulteerimist EKP ja riiklike pädevate 
asutusega otsustab komisjon, kas alustada 
üksuse solveerimist või mitte, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse 
puhul kohaldatakse ja kuidas kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon, kas 



PE521.793v01-00 68/159 AM\1007249ET.doc

ET

omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

alustada üksuse solveerimist või mitte, 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse ja kuidas 
kasutatakse fondi solveerimismeetme 
toetamiseks. Komisjon võib omal algatusel 
otsustada alustada üksuse solveerimist, kui 
täidetud on kõik lõikes 2 osutatud 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon, võttes 
arvesse lõikes 1 osutatud teadet või lõikes 
5 osutatud solveerimisnõukogu soovitust, 
kas alustada üksuse solveerimist või mitte.

Or. en

Selgitus

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
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may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Muudatusettepanek 556
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Kui 
komisjon ei kavatse vastu võtta 
solveerimisnõukogu esitatud soovitust või 
kavatseb võtta selle vastu muudatustega, 
saadab ta soovituse solveerimisnõukogule 
tagasi ja selgitab, miks ta ei kavatse seda 
vastu võtta või miks ta kavatseb seda 
muuta. Komisjon võib kehtestada 
ajavahemiku, mille kestel võib 
solveerimisnõukogu oma algset soovitust 
muuta komisjoni esitatud muudatuste 
põhjal ja esitada selle uuesti komisjonile. 
Kui komisjoni kehtestatud tähtaja 
möödumisel ei ole solveerimisnõukogu 
esitanud muudetud soovitust või on 
esitanud muudetud soovituse, mille 
sõnastus ei ole kooskõlas komisjoni 
esitatud muudatustega, võib komisjon 
teha ülaltoodud lõike alusel oma otsuse 
koos tema arvamuse kohaselt asjakohaste 
muudatustega või soovituse tagasi lükata.

Or. en
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Muudatusettepanek 557
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustavad riikide 
pädevad asutused kas omal algatusel või 
võttes arvesse võimalikku lõikes 1 osutatud 
teadet või lõikes 5 osutatud 
solveerimisnõukogu soovitust, kas alustada 
üksuse solveerimist või mitte, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse 
puhul kohaldatakse ja kuidas kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks. 
Riikide pädevad asutused võivad omal 
algatusel otsustada alustada üksuse 
solveerimist, kui täidetud on kõik lõikes 2 
osutatud tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused.

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon kas 
omal algatusel või võttes arvesse 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust, kas alustada üksuse solveerimist 
või mitte, milliseid solveerimisvahendeid 
kõnealuse üksuse puhul kohaldatakse ja 
kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks. Komisjon 
võib omal algatusel otsustada alustada 
üksuse solveerimist, kui täidetud on kõik 
lõikes 2 osutatud tingimused. Välja 
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arvatud asjakohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel, on solveerimisnõukogul 
komisjoni esitatud muudatuste 
kaalumiseks aega vähemalt viis tööpäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon 
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon 
kavatseb pärast konsulteerimist EKP ja 
riiklike pädevate asutusega teha otsuse, et 
üksust ei asuta solveerima, sest lõike 2 
punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, konsulteerib ta selle osaleva 
liikmesriigi riikliku solveerimisasutusega, 
kus üksus on asutatud. Juhul kui riiklik 
solveerimisasutus leiab, et komisjoni 
otsuse eelnõu ja võimalik järgnev 
likvideerimine kooskõlas riikliku õigusega 
kahjustaksid materiaalselt 
finantsstabiilsust, majandust või 
sotsiaalsüsteemi, teatab ta komisjonile 
õigel ajal oma vastuväited ja selgitab 
üksikasjalikult otsuse võimalikku kahju. 
Riiklik solveerimisasutus pakub välja 
alternatiivseid lahendusi. Komisjon 
kaalub piisavalt riikliku 
solveerimisasutuse esitatud argumente ja 
alternatiivseid lahendusi. Kui komisjon 
otsustab põhjendatud otsuses, et üksust ei 
asuta solveerima, likvideeritakse 
asjaomane üksus riigisisese 
maksejõuetusseaduse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni otsusel (eriti omaalgatuslikul otsusel) alustada panga likvideerimist on tagajärjed 
liikmesriigi majandusele ja ühiskonnale (nt tööhõive määr, mõju laiemale üldsusele, 
nakkusefekt VKEde suhtes). Selline otsus mõjutab ka riigi hoiuste tagamise skeemi ja riigi 
rahandust (arvestades hoiuste tagamise skeemide direktiivis ette nähtud kaudse riikliku 
tagatisega). Seetõttu ei saa sellist otsust jätta komisjoni omaalgatuseks, vaid see tuleb teha 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga.

Muudatusettepanek 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

7. EKP ja solveerimisnõukogu otsus 
suunatakse riikide pädevatele asutustele. 
Kui EKP otsustab, et üksust ei asuta 
solveerima, sest lõike 2 punktis c sätestatud 
tingimus ei ole täidetud, likvideeritakse 
asjaomane üksus riigisisese 
maksejõuetusseaduse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

7. Kui solveerimisnõukogu otsustab, et 
üksust ei asuta solveerima, sest lõike 2 
punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 562
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon 
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

7. Riikide pädevate asutuste otsus 
suunatakse solveerimisnõukogule. Kui 
komisjon otsustab, et üksust ei asuta 
solveerima, sest lõike 2 punktis c sätestatud 
tingimus ei ole täidetud, likvideeritakse 
asjaomane üksus riigisisese 
maksejõuetusseaduse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon 
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riigisisese maksejõuetusseaduse kohaselt.

7. Komisjoni otsus suunatakse 
solveerimisnõukogule. Kui komisjon 
otsustab, et üksust ei asuta solveerima, sest 
lõike 2 punktis c sätestatud tingimus ei ole 
täidetud, likvideeritakse asjaomane üksus 
riiklike solveerimis- või hoiuste tagamise 
skeemi meetmete raames või riigisisese 
maksejõuetusseaduse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 564
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7 a (uus)



PE521.793v01-00 74/159 AM\1007249ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui solveerimisnõukogu leiab, et 
solveerimismeedet tuleb fondist toetada 
kooskõlas artikliga 71, esitab ta 
nõukogule lõikes 5 osutatud ettepaneku 
otsuse eelnõu kohta. Lisaks lõikes 5 
osutatud elementidele sätestatakse 
eelnõus see, kuidas kasutatakse fondi 
solveerimismeetme toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 565
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Vastavalt solveerimisnõukogu poolt 
käesoleva artikli lõike 8 kohaselt esitatud 
ettepanekule otsustab nõukogu, kas 
algatada üksuse solveerimine või mitte, ja 
milliseid solveerimisvahendeid kõnealuse 
üksuse puhul kohaldatakse. Kui nõukogu 
ei kavatse vastu võtta solveerimisnõukogu 
esitatud soovitust või kavatseb võtta selle 
vastu muudatustega, saadab ta soovituse 
solveerimisnõukogule tagasi ja selgitab, 
miks ta ei kavatse seda vastu võtta või 
miks ta kavatseb seda muuta. Nõukogu 
võib kehtestada ajavahemiku, mille kestel 
võib solveerimisnõukogu oma algset 
soovitust muuta nõukogu esitatud 
muudatuste põhjal ja esitada selle uuesti 
nõukogule. Kui nõukogu kehtestatud 
tähtaja möödumisel ei ole 
solveerimisnõukogu esitanud muudetud 
soovitust või on esitanud muudetud 
soovituse, mille sõnastus ei ole kooskõlas 
nõukogu esitatud muudatustega, võib 
nõukogu teha ülaltoodud lõike alusel oma 
otsuse koos tema arvamuse kohaselt 
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asjakohaste muudatustega või soovituse 
tagasi lükata. Nõukogu teeb otsuse
kvalifitseeritud häälteenamusega ega võta 
arvesse nende nõukogu liikmete hääli, kes 
ei ole osalevad liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, teeb
solveerimisnõukogu oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

8. Solveerimisnõukogu otsustab artiklis 20 
osutatud solveerimisskeemi üle ning tagab, 
et asjaomased riiklikud 
solveerimisasutused võtavad skeemi 
elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 

8. Solveerimisnõukogu otsustab artiklis 20 
osutatud solveerimisskeemi üle ning tagab, 
et asjaomased riiklikud 
solveerimisasutused võtavad skeemi 
elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
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artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

8. Solveerimisnõukogu otsustab riikide 
pädevate asutuste kehtestatud raamides 
artiklis 20 osutatud solveerimisskeemi üle 
ning tagab, et asjaomased riiklikud 
solveerimisasutused võtavad skeemi 
elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
või nõukogu kehtestatud raamides artiklis 
20 osutatud solveerimisskeemi üle ning 
tagab, et asjaomased riiklikud 
solveerimisasutused võtavad skeemi 
elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 

8. Solveerimisnõukogu otsustab EKP
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
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direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

Or. en

Selgitus

Lähtudes majandus- ja rahanduskomisjoni seisukohast pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi suhtes, tegutseb see pädeva asutusena (nagu EKP ühtse 
järelevalvemehhanismi puhul) solveerimise alustamiseks.

Muudatusettepanek 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides artiklis 20 osutatud 
solveerimisskeemi üle ning tagab, et 
asjaomased riiklikud solveerimisasutused 
võtavad skeemi elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64. Kui antakse riigiabi, võib 
solveerimisnõukogu teha oma otsuse alles 
pärast seda, kui komisjon on teinud otsuse 
kõnealuse riigiabi kohta.

8. Solveerimisnõukogu otsustab komisjoni 
kehtestatud raamides oma täitevistungil
artiklis 20 osutatud solveerimisskeemi üle 
ning tagab, et asjaomased riiklikud 
solveerimisasutused võtavad skeemi 
elluviimiseks vajalikud 
solveerimismeetmed. Solveerimisnõukogu 
adresseerib oma otsuse asjaomastele 
riiklikele solveerimisasutustele ja juhendab 
neid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada 
solveerimisnõukogu otsus vastavalt 
artiklile 26, kasutades mis tahes 
solveerimisõigusi, mis on sätestatud 
direktiivis [...], eelkõige selle direktiivi 
artiklites 56–64.

Or. en
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Muudatusettepanek 573
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Mittesüsteemse krediidiasutuse 
solveerimise korral koostab riiklik
solveerimisasutus, kelle pädevuse all 
kõnealune asutus tegutseb,
solveerimiskava eelnõu, millele tuleb 
saada solveerimisnõukogu heakskiit. Kui
solveerimisnõukogu lükkab oma 
täitevistungil kava tagasi, suunatakse see 
täiskogu istungile.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui solveerimisnõukogu leiab pärast 
lõikes 1 osutatud teate saamist või omal 
algatusel, et solveerimismeetmete puhul 
võib olla tegemist riigiabiga ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, 
esitab ta osalevale liikmesriigile või 
asjaomastele liikmesriikidele üleskutse 
teatada kavandatud meetmetest 
viivitamata komisjonile vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 108 lõikele 3.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 575
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui solveerimisnõukogu leiab pärast 
lõikes 1 osutatud teate saamist või omal 
algatusel, et solveerimismeetmete puhul 
võib olla tegemist riigiabiga ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, 
esitab ta osalevale liikmesriigile või 
asjaomastele liikmesriikidele üleskutse 
teatada kavandatud meetmetest viivitamata 
komisjonile vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 108 lõikele 3.

9. Kui solveerimisnõukogu leiab, et 
solveerimiskavasse kuuluvad
solveerimismeetmed, mille puhul võib olla 
tegemist riigiabiga ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 1 tähenduses, esitab ta 
osalevale liikmesriigile või asjaomastele 
liikmesriikidele üleskutse teatada 
kavandatud meetmetest viivitamata 
komisjonile vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 108 lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kuivõrd solveerimisnõukogu 
ettepaneku kohane solveerimismeede 
hõlmab fondi kasutamist, kuid ei hõlma 
riigiabi andmist vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõikele 1, kohaldab 
komisjon analoogia põhjal paralleelselt 
ELi toimimise lepingu artikli 107 
kohaldamiseks kehtestatud kriteeriume.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10



PE521.793v01-00 82/159 AM\1007249ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kuivõrd solveerimisnõukogu 
ettepaneku kohane solveerimismeede 
hõlmab fondi kasutamist, kuid ei hõlma 
riigiabi andmist vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõikele 1, kohaldab 
komisjon analoogia põhjal paralleelselt ELi 
toimimise lepingu artikli 107 
kohaldamiseks kehtestatud kriteeriume.

10. Kuivõrd solveerimisnõukogu 
täitevistungil tehtud ettepaneku kohane 
solveerimismeede hõlmab fondi 
kasutamist, kuid ei hõlma riigiabi andmist 
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõikele 1, kohaldab komisjon analoogia 
põhjal paralleelselt ELi toimimise lepingu 
artikli 107 kohaldamiseks kehtestatud 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjonil on õigus saada 
solveerimisnõukogult mis tahes teavet, 
mida ta peab oluliseks käesolevast 
määrusest ja vajaduse korral ELi 
toimimise lepingu artiklist 107 tulenevate 
kohustuste täitmisel. Solveerimisnõukogul 
on õigus saada vastavalt käesoleva jaotise 
5. peatükile kõigilt isikutelt mis tahes 
teavet, mida ta vajab solveerimismeetmete 
ettevalmistamiseks ja nende üle 
otsustamiseks, kaasa arvatud 
solveerimiskavades esitatud ajakohastatud 
teavet ja täiendusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 579
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjonil on õigus saada 
solveerimisnõukogult mis tahes teavet, 
mida ta peab oluliseks käesolevast 
määrusest ja vajaduse korral ELi toimimise 
lepingu artiklist 107 tulenevate kohustuste 
täitmisel. Solveerimisnõukogul on õigus 
saada vastavalt käesoleva jaotise 5. 
peatükile kõigilt isikutelt mis tahes teavet, 
mida ta vajab solveerimismeetmete 
ettevalmistamiseks ja nende üle 
otsustamiseks, kaasa arvatud 
solveerimiskavades esitatud ajakohastatud 
teavet ja täiendusi.

11. Komisjonil ja nõukogul on õigus saada 
solveerimisnõukogult mis tahes teavet, 
mida nad peavad oluliseks käesolevast 
määrusest ja vajaduse korral ELi toimimise 
lepingu artiklist 107 tulenevate kohustuste 
täitmisel. Solveerimisnõukogul on õigus 
saada vastavalt käesoleva jaotise 5. 
peatükile kõigilt isikutelt mis tahes teavet, 
mida ta vajab solveerimismeetmete 
ettevalmistamiseks ja nende üle 
otsustamiseks, kaasa arvatud 
solveerimiskavades esitatud ajakohastatud 
teavet ja täiendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjonil on õigus saada 
solveerimisnõukogult mis tahes teavet, 
mida ta peab oluliseks käesolevast 
määrusest ja vajaduse korral ELi toimimise 
lepingu artiklist 107 tulenevate kohustuste 
täitmisel. Solveerimisnõukogul on õigus 
saada vastavalt käesoleva jaotise 5. 
peatükile kõigilt isikutelt mis tahes teavet, 
mida ta vajab solveerimismeetmete 
ettevalmistamiseks ja nende üle 
otsustamiseks, kaasa arvatud 
solveerimiskavades esitatud ajakohastatud 
teavet ja täiendusi.

11. Riikide pädevatel asutustel on õigus 
saada solveerimisnõukogult mis tahes 
teavet, mida nad peavad oluliseks 
käesolevast määrusest ja vajaduse korral 
ELi toimimise lepingu artiklist 107 
tulenevate kohustuste täitmisel. 
Solveerimisnõukogul on õigus saada 
vastavalt käesoleva jaotise 5. peatükile 
kõigilt isikutelt mis tahes teavet, mida ta 
vajab solveerimismeetmete 
ettevalmistamiseks ja nende üle 
otsustamiseks, kaasa arvatud 
solveerimiskavades esitatud ajakohastatud 
teavet ja täiendusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile soovitus muuta solveeritava 
üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 
raamistikku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 582
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile soovitus muuta solveeritava 
üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 
raamistikku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 583
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile soovitus muuta solveeritava 
üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 

12. Solveerimisnõukogul on õigus muuta 
solveeritava üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 
raamistikku, mis on lubatud pankade 
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raamistikku. maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis […], ning selles tuleb järgida 
samu riigiabi kriteeriume, mis kehtivad 
üksikute liikmesriikide riigiabile 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi […] raames.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile soovitus muuta solveeritava 
üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 
raamistikku.

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile või nõukogule soovitus muuta 
solveeritava üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise
raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
komisjonile soovitus muuta solveeritava 
üksuse puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite ja fondi kasutamise 
raamistikku.

12. Solveerimisnõukogul on õigus esitada 
riikide pädevatele asutustele soovitus 
muuta solveeritava üksuse puhul 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja 
fondi kasutamise raamistikku.

Or. en
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Muudatusettepanek 586
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Komisjoni hinnang fondi raha kasutamise 

kohta
1. Et tagada võrdsed tingimused, peab 
komisjon, juhul kui fondi kasutamine või 
võimalik kasutamine ei hõlma riigiabi 
andmist vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõikele 1, käsitlema fondi 
kasutamist või võimalikku kasutamist nii, 
nagu see oleks [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi] 
VII jaotise (rahastamismehhanismid) 
kohaselt kehtestatud riiklik solveerimise 
rahastamismehhanism.
2. Selleks et järgida lõikes 1 täpsustatud 
kohustust, kohaldab komisjon kõiki ELi 
toimimise lepingu artikli 109 kohaseid 
eeskirju ja menetlusi, teatisi, suuniseid ja 
muid asjakohaseid meetmeid, mille 
komisjon on avaldanud seoses oma 
ülesannete täitmisega ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 alusel ja mis 
on jõustunud kavandatud hindamise
ajaks. 
3. Kuivõrd komisjon peab vajalikuks 
kalduda kõrvale lõikes 2 viidatuga 
sarnaste meetmete aspektidest, teavitab ta 
kõiki liikmesriike ja esitab oma otsuse 
kohta üksikasjaliku selgituse.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Kriitilise suurusega süsteemsete üksuste 

solveerimine
1. Erandina artiklist 16 loetakse artiklis 2
osutatud üksus või grupp mitte enam 
elujõuliseks, kui see on saavutanud või
tõenäoliselt saavutab suuruse ja
vastastikuse seotuse taseme (kriitiline
suurus), mis kujutab endast ohtu ühe 
liikmesriigi või kogu liidu majanduse
stabiilsusele.
2. Euroopa Pangaliidule antakse õigus
määrata kindlaks üksuste kriitilise 
suuruse kriteeriumid. Pangaliit võtab 
muu hulgas arvesse järgmisi tegureid:

(a) suuruse suhe riigi ja ELi SKPsse;
(b) üksuse varade koguväärtus;
(b) finantsvõimendus;
(c) vastastikuse seotuse tase;
(d) piiriülese tegevuse tähtsus.
3. Kui on kindlaks tehtud, et üksus on 
saavutanud kriitilise suuruse, teeb 
asjakohane pädev asutus
solveerimisnõukogule ettepaneku
asjaomase üksuse solveerimise kohta.
4. Solveerimisnõukogu määrab artikli 19
asjakohased solveerimisvahendid ja
solveerimise asjakohase ajakava, võttes 
arvesse oma tegevuse võimalikku 
ülekanduvat mõju. Ta teeb tihedat 
koostööd Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis.

Muudatusettepanek 589
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne solveerimismeetme võtmist või 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õiguse kasutamist tagab
solverimisnõukogu, et artiklis 2 osutatud 
üksuse varasid ja kohustusi hindab 
õiglaselt ja realistlikult isik, kes on 
sõltumatu mis tahes ametiasutusest, 
sealhulgas solveerimisnõukogust, 
solveerimisasutusest ja asjaomasest 
üksusest.

1. Enne solveerimismeetme võtmist või 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õiguse kasutamist järgib
solveerimisnõukogu pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi […] 
artikli 30 kohast menetlust.

Or. en

Selgitus

Varade ja kohustuste hindamine on sätestatud pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 590
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikest 13 ei tulene teisiti ja kui 
kõik lõigetes 3–14 sätestatud nõuded on 
täidetud, loetakse hindamine lõplikuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 591
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 1 kohane sõltumatu 
hindamine ei ole võimalik, võib 
solveerimisnõukogu teostada artiklis 2 
osutatud üksuse varade ja kohustuste 
esialgse hindamise vastavalt lõikele 9.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 592
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hindamise eesmärk on hinnata 
maksejõuetuse ohus oleva või tõenäoliselt 
maksejõuetusse sattuva artiklis 2 osutatud 
üksuse varade ja kohustuste väärtust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 593
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hindamise eesmärgid on järgmised: välja jäetud
(a) seda tuleks võtta arvesse, kui tehakse 
kindlaks, kas on täidetud solveerimise 
tingimused või kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise 
tingimused;
(b) kui solveerimise tingimused on 
täidetud, tuleks seda arvesse võtta, kui 
tehakse otsus artiklis 2 osutatud üksuse 
puhul sobiva solveerimismeetme kohta;
(c) kui kasutatakse kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õigust, 
tuleks seda arvesse võtta, kui tehakse 
otsus aktsiate või muude omandiõiguse 
instrumentide tühistamise või nende 
väärtuse alandamise ulatuse kohta ning 
asjaomaste kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise ulatuse 
kohta;

(d) kui rakendatakse kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit, 
tuleks seda arvesse võtta, kui tehakse 
otsus allahinnatavate kohustuste 
allahindamise või konverteerimise ulatuse 
kohta;
(e) kui kasutatakse sildasutuse vahendit 
või varade eraldamise vahendit, tuleks 
seda arvesse võtta, kui tehakse otsus 
ülekantavate varade, õiguste, kohustuste 
või aktsiate või muude omandiõiguse 
instrumentide kohta ja otsus 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule või olenevalt 
olukorrast aktsiate või muude 
omandiõiguse instrumentide omanikele 
makstava tasu kohta;
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(f) kui kohaldatakse ettevõtte müügi 
vahendit, tuleks seda arvesse võtta, kui 
tehakse otsus ülekantavate varade, 
õiguste, kohustuste või aktsiate või muude 
omandiõiguse instrumentide kohta, ja 
anda solveerimisnõukogule teavet, mille 
põhjal saaks kindlaks määrata, mida 
peetakse artikli 21 lõike 2 punkti b 
kohaldamisel äritingimusteks;
(g) kõigil juhtudel tuleb tagada, et kõik 
artiklis 2 osutatud üksuse varadega seotud 
kahjud võetakse täies ulatuses arvesse 
solveerimisvahendite rakendamise või 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õiguse kasutamise hetkel.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võimaluse korral põhineb hindamine 
mõistlikel eeldustel, sealhulgas ka seoses 
makseviivituse määra ja kahju suurusega. 
Hindamisel ei eeldata potentsiaalset 
tulevast erakorralise riikliku 
finantstoetuse andmist artiklis 2 osutatud 
üksusele pärast solveerimismeetme 
võtmist või kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õiguse 
kasutamist. Kui rakendatakse mis tahes 
solveerimisvahendit, võetakse hindamisel 
lisaks arvesse järgmisi asjaolusid:

välja jäetud

(a) solveerimisnõukogu võib nõuda 
solveeritavalt krediidiasutuselt või 
investeerimisühingult sisse kõik 
mõistlikud nõuetekohaselt tekkinud 
kulud;
(b) fond võib kooskõlas artikliga 71 nõuda 
intressi või tasusid seoses solveeritavale 
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krediidiasutusele või 
investeerimisühingule antud laenude ja 
tagatistega.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Hinnangule lisatakse järgmine teave, 
nagu see on esitatud artiklis 2 osutatud 
üksuse raamatupidamisarvestuses ja -
dokumentides:

välja jäetud

(a) artiklis 2 osutatud üksuse 
ajakohastatud bilanss ja aruanne üksuse 
finantsseisundi kohta;
(b) varade arvestusliku väärtuse analüüs 
ja hinnang;
(c) artiklis 2 osutatud üksuse 
raamatupidamisarvestuses ja -
dokumentides näidatud täitmata 
kohustuste nimekiri, kus on märgitud ka 
vastavad laenud ja nõuete tähtsuse 
järjekord vastavalt artiklile 15;
(d) artiklis 2 osutatud üksuse poolt nende 
kolmandate isikute arvel hoitavate varade 
nimekiri, kellel on kõnealuste varadega 
seoses omandiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Vajaduse korral võib lõike 5 punktides 
e ja f osutatud otsuste põhjendamiseks 
täiendada lõike 7 punktis b osutatud 
teavet artiklis 2 osutatud üksuse varade ja 
kohustuste turuväärtuse alusel tehtud 
analüüsi ja hinnanguga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 597
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hindamisel tuleb esitada võlausaldajate 
jagamine klassidesse vastavalt artiklis 15 
osutatud nõuete tähtsuse järjekorrale 
ning hinnang sellele, kuidas aktsionäride 
ja võlausaldajate iga klassi oleks 
eeldatavalt koheldud, kui artiklis 2 
osutatud üksus oleks likvideeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 598
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust arvestades ei ole lõigetes 
6 ja 8 sätestatud nõudeid võimalik täita 
või kui kohaldatakse lõiget 2, tuleb läbi 
viia esialgne hindamine. Esialgne 

välja jäetud
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hindamine peab vastama lõikes 4 
sätestatud nõuetele ja selles ulatuses, 
nagu asjaolusid arvestades on mõistlikult 
saavutatav, lõigetes 1, 7 ja 9 sätestatud 
nõuetele.
Esimeses lõigus nimetatud esialgne 
hinnang peab sisaldama täiendavate 
kahjude puhvrit koos asjakohaste 
põhjendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Hinnangut, mis ei vasta kõigile 
käesolevas artiklis sätestatud nõuetele, 
peetakse esialgseks seni, kuni sõltumatu 
isik viib läbi hindamise, mis vastab 
täielikult kõigile käesolevas artiklis 
sätestatud nõuetele. Kõnealune lõplik 
järelhindamine viiakse läbi nii pea, kui 
mõistlikult võimalik.

välja jäetud

Lõpliku järelhindamise eesmärk on:
(a) tagada, et kõik artiklis 2 osutatud 
üksuse varadega seotud kahjud võetakse 
selle üksuse raamatupidamisarvestuses 
täies ulatuses arvesse;
(b) aidata teha põhjendatud otsus taastada 
võlausaldajate nõuded või suurendada 
lepingutasu kooskõlas lõikega 12.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Juhul kui lõpliku järelhindamise 
tulemusel on artiklis 2 osutatud üksuse 
varade hinnanguline netoväärtus suurem 
kui selle üksuse esialgse hindamise 
tulemusel saadud varade hinnanguline 
netoväärtus, võib solveerimisnõukogu 
paluda riiklikul solveerimisasutusel teha 
järgmist:

välja jäetud

(a) kasutada õigust suurendada 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendi alusel alla hinnatud 
võlausaldajate nõuete väärtust;
(b) anda sildasutusele või 
varahaldusvahendile korraldus maksta 
täiendavaid tasusid artiklis 2 osutatud 
solveeritavale üksusele seoses varade, 
õiguste ja kohustustega või vastavalt 
olukorrale aktsiate või muude 
omandiõiguse instrumentide omanikele 
seoses aktsiate või omandiõiguse 
instrumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Erandina lõikest 1 annab lõigete 10 ja 
11 kohaselt koostatud esialgne hinnang 
solveerimisnõukogule põhjendatud aluse 
solveerimismeetmete võtmiseks või 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õiguse kasutamiseks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 602
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Hindamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, 
vaid tegemist on menetluse etapiga, mis 
aitab ette valmistada solveerimisnõukogu 
otsust kohaldada solveerimisvahendit või 
kasutada solveerimisõigust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Hindamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, 
vaid tegemist on menetluse etapiga, mis 
aitab ette valmistada solveerimisnõukogu 
otsust kohaldada solveerimisvahendit või 
kasutada solveerimisõigust.

14. Hindamine on ilmtingimata osa 
otsusest kohaldada solveerimisvahendit või 
kasutada solveerimisõigust või otsusest 
kasutada kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õigust.
Hindamise suhtes ei kohaldata 
eraldiseisvat kohtulikku kontrolli, vaid 
ainult otsuse suhtes kohaldatavat
kohtulikku kontrolli vastavalt direktiivi
[…] artiklile 78.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Hindamine peab olema kooskõlas ka 
delegeeritud õigusaktidega, mis käsitlevad 
asjaolusid, mille korral isik on sõltumatu, 
üksuse varade ja kohustuste väärtuse 
hindamise metoodikat ning täiendavate 
kahjude puhvri arvutamise ja esialgsele 
hinnangule lisamise metoodikat, ja mille 
komisjon on vastu võtnud vastavalt 
direktiivi [...] artikli 30 lõikele 7.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 605
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Selleks et hinnata, kas aktsionäre ja 
võlausaldajaid oleks koheldud paremini, 
kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes oleks algatatud 
tavaline maksejõuetusmenetlus, tagab 
solveerimisnõukogu pärast 
solveerimismeetme jõustamist, et 
sõltumatu isik teostab hindamise. 
Kõnealune hindamine on erinev lõigete 1–
14 kohaselt teostatavast hindamisest.

16. Selleks et hinnata, kas aktsionäre ja 
võlausaldajaid oleks koheldud paremini, 
kui solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes oleks algatatud 
tavaline maksejõuetusmenetlus, tagab 
solveerimisnõukogu pärast 
solveerimismeetme jõustamist, et 
hindamine toimub pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi […] 
artikli 66 sätete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Lõikes 16 sätestatud hindamisega 
tehakse kindlaks järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas aktsionäre ja võlausaldajaid
oleks koheldud juhul, kui artiklis 2 
osutatud solveeritava üksuse suhtes, 
kellega seoses on tehtud osaline 
ülekandmine, allahindamine või 
konverteerimine, oleks algatatud tavaline 
maksejõuetusmenetlus vahetult enne 
ülekandmise, allahindamise või 
konverteerimise sooritamist;
(b) kuidas aktsionäre ja võlausaldajaid 
artiklis 2 osutatud solveeritava üksuse 
solveerimise käigus tegelikult koheldi,
(c) kas punktis a osutatud kohtlemine 
erineb punktis b osutatud kohtlemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Lõikes 16 sätestatud hindamise 
käigus:

välja jäetud

(a) eeldatakse, et artiklis 2 osutatud 
solveeritava üksuse suhtes, kellega seoses 
on tehtud osaline ülekandmine, 
allahindamine või konverteerimine, oleks 
kohaldatud tavalist 
maksejõuetusmenetlust vahetult enne 
solveerimismeetme jõustumist;
(b) eeldatakse, et õiguste, varade või 
kohustuste osalist ülekandmist, 
allahindamist või konverteerimist ei ole 
tehtud;



AM\1007249ET.doc 99/159 PE521.793v01-00

ET

(c) jäetakse arvesse võtmata mis tahes 
erakorralise riikliku toetuse andmine 
artiklis 2 osutatud solveeritavale üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP, pädev asutus või 
solveerimisasutus, kelle liikmesriik on 
määranud vastavalt direktiivi [...] artikli 
51 lõike 1 punktidele ba ja bb ning 
artiklile 54, teatab solveerimisnõukogule, 
kui tema hinnangul on artiklis 2 osutatud 
üksuse või osalevas liikmesriigis tegutseva 
grupi puhul täidetud järgmised tingimused:

1. Pädevad asutused, kaasa arvatud EKP, 
teatavad solveerimisnõukogule, kui nende
hinnangul on artiklis 2 osutatud üksuse või 
osalevas liikmesriigis tegutseva grupi 
puhul täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üksus või grupp vajab erakorralist 
riiklikku finantstoetust, välja arvatud 
artikli 16 lõike 3 punkti d alapunktis iii 
sätestatud asjaolude korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 610
Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelmises lõikes osutatud teatamine 
võib toimuda pärast solveerimisnõukogu 
või riikliku solveerimisasutuse taotlust 
hindamise teostamise kohta, kui kumbki 
neist leiab, et on alust arvata, et artiklis 2 
osutatud üksuse või osalevas liikmesriigis 
asutatud grupi puhul on täidetud eelmises 
punktis osutatud tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse artiklis 2 
osutatud üksus või grupp mitte enam 
elujõuliseks üksnes juhul, kui täidetud on 
mõlemad järgmised tingimused:

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse artiklis 2 
osutatud üksus või grupp mitte enam 
elujõuliseks üksnes juhul, kui täidetud on 
üks järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaotada takistused solveerimisel.

Muudatusettepanek 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski meede, 
sealhulgas alternatiivne erasektoripoolne 
või järelevalvemeede (k.a varajase 
sekkumise meetmed), peale 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise, aitaks kas üksikult või 
koos solveerimismeetmega mõistliku aja 
jooksul selle üksuse või grupi 
maksejõuetuse ära hoida.

(b) võttes arvesse ajastust ja muid 
asjakohaseid asjaolusid puudub 
põhjendatud väljavaade, et ükski meede, 
sealhulgas alternatiivne erasektoripoolne 
meede, mille hulka kuuluvad ka hoiuste 
või institutsioonilise tagamise skeemi 
meetmed, või järelevalvemeede (k.a 
varajase sekkumise meetmed), peale 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise, aitaks kas üksikult või 
koos solveerimismeetmega mõistliku aja 
jooksul selle üksuse või grupi 
maksejõuetuse ära hoida.

Or. de

Muudatusettepanek 613
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti a kohaldamisel loetakse 
üksus maksejõuetuse ohus olevaks või 
tõenäoliselt maksejõuetusse sattuvaks, kui 
tema puhul esineb üks või mitu artikli 16 
lõikes 3 sätestatud asjaoludest.

3. Lõike 2 punkti a kohaldamisel loetakse 
üksus maksejõuetuse ohus olevaks või 
tõenäoliselt maksejõuetusse sattuvaks, kui 
tema puhul esineb üks või mitu artikli 16 
lõikes 3 sätestatud asjaoludest.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kontrollib 5. Solveerimisnõukogu kontrollib, et 
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solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Komisjon määrab kindlaks, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud, ja
määrab pankade maksevõime taastamise 
ja solveerimise direktiivi […] kohaselt 
kindlaks, kas kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õigust 
kasutatakse eraldi või artikli 16 lõigete 4–7 
kohase menetluse alusel koos 
solveerimismeetmega.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Komisjon määrab kindlaks, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

5. Solveerimisnõukogu kontrollib EKP 
soovitusel või omal algatusel, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud. 
Solveerimisnõukogu määrab kindlaks, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

Or. en

Muudatusettepanek 616
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Komisjon määrab kindlaks, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud. Komisjon 
määrab solveerimisnõukogu soovitusel
kindlaks, kas kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õigust 
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või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

kasutatakse eraldi või artikli 16 lõigete 4–7 
kohase menetluse alusel koos 
solveerimismeetmega.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Komisjon määrab kindlaks, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud. Komisjon 
määrab kindlaks, kas kapitaliinstrumentide 
allahindamise või konverteerimise õigust 
kasutatakse eraldi või artikli 16 lõigete 4–7 
kohase menetluse alusel koos 
solveerimismeetmega.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kontrollib 
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Komisjon määrab kindlaks, 
kas kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

5. Riikide pädevad asutused kontrollivad
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud. Riikide pädevad asutused
määravad kindlaks, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust kasutatakse eraldi 
või artikli 16 lõigete 4–7 kohase menetluse 
alusel koos solveerimismeetmega.

Or. en
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Muudatusettepanek 619
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb kindlaks, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud, kuid 
artikli 16 lõike 2 kohase solveerimise 
tingimused ei ole täidetud, annab 
solveerimisnõukogu pärast komisjoni 
otsust riiklikele solveerimisasutustele 
korralduse kasutada allahindamise või 
konverteerimise õigusi vastavalt direktiivi 
[...] artiklitele 51 ja 52.

6. Kui solveerimisnõukogu teeb kindlaks, 
et lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud, 
kuid artikli 16 lõike 2 kohase solveerimise 
tingimused ei ole täidetud, annab 
solveerimisnõukogu riiklikele 
solveerimisasutustele korralduse kasutada 
allahindamise või konverteerimise õigusi 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 51 ja 52.

Or. en

Muudatusettepanek 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb kindlaks, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud, kuid 
artikli 16 lõike 2 kohase solveerimise 
tingimused ei ole täidetud, annab 
solveerimisnõukogu pärast komisjoni 
otsust riiklikele solveerimisasutustele 
korralduse kasutada allahindamise või 
konverteerimise õigusi vastavalt direktiivi 
[...] artiklitele 51 ja 52.

6. Kui solveerimisnõukogu teeb kindlaks,
et lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud, 
kuid artikli 16 lõike 2 kohase solveerimise 
tingimused ei ole täidetud, annab 
solveerimisnõukogu riiklikele 
solveerimisasutustele korralduse kasutada 
allahindamise või konverteerimise õigusi 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 51 ja 52.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb kindlaks, et lõikes 1 
osutatud tingimused on täidetud, kuid 
artikli 16 lõike 2 kohase solveerimise 
tingimused ei ole täidetud, annab 
solveerimisnõukogu pärast komisjoni 
otsust riiklikele solveerimisasutustele 
korralduse kasutada allahindamise või 
konverteerimise õigusi vastavalt direktiivi 
[...] artiklitele 51 ja 52.

6. Kui riikide pädevad asutused teevad
kindlaks, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud, kuid artikli 16 lõike 2 kohase 
solveerimise tingimused ei ole täidetud, 
annab solveerimisnõukogu pärast riikide 
pädevate asutuste otsust riiklikele 
solveerimisasutustele korralduse kasutada 
allahindamise või konverteerimise õigusi 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 51 ja 52.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu tagab, et riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad 
allahindamise või konverteerimise õigusi 
viisil, millega saavutatakse järgmised 
tulemused:

8. Solveerimisnõukogu tagab, et riiklikud 
solveerimisasutused kasutavad 
allahindamise või konverteerimise õigusi 
viisil, mis on kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga […].

Or. en

Selgitus

Allahindamise ja konverteerimise õigused on sätestatud pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 623
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esimese taseme põhiomavahendeid 
vähendatakse esimesena, 
proportsionaalselt kahjuga ja nende 
ammendumiseni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 624
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomaste kapitaliinstrumentide 
põhisumma hinnatakse alla või 
konverteeritakse esimese taseme 
põhiomavahenditesse kuuluvateks 
instrumentideks või tehakse mõlemat 
vajalikus ulatuses ja kuni asjaomaste 
kapitaliinstrumentide ammendumiseni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 625
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Riiklikud solveerimisasutused 
rakendavad solveerimisnõukogu 
korraldused ning kasutavad 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise õigust vastavalt artiklile 
26.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 626
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 5 ei ole sätestatud teisiti, võib 
solveerimisvahendeid kohaldada eraldi või 
koos, kuid varade eraldamise vahendit võib 
kasutada ainult koos mõne teise 
solveerimisvahendiga.

4. Solveerimisvahendeid võib kohaldada 
eraldi või koos, kuid varade eraldamise 
vahendit võib kasutada ainult koos mõne 
teise solveerimisvahendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 5 ei ole sätestatud teisiti, võib 
solveerimisvahendeid kohaldada eraldi või 
koos, kuid varade eraldamise vahendit 
võib kasutada ainult koos mõne teise 
solveerimisvahendiga.

4. Kui lõikes 5 ei ole sätestatud teisiti, võib 
solveerimisvahendeid kohaldada eraldi või 
koos.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamise vahendit 
kasutatakse kooskõlas asjaomase 
krediidiasutuse õigusliku vormiga.

Or. en

Muudatusettepanek 629
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Solveerimisnõukogule käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmiseks ja 
solveerimisvahendite kasutamisel võrdsete 
tingimuste tagamiseks võtab 
solveerimisnõukogu koos komisjoniga 
vastu solveerimisjuhendi, milles
sätestatakse selged ja üksikasjalikud 
suunised direktiivis […] sätestatud 
solveerimisvahendite kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklis 16 a (uus) osutatud kriitilise 
suurusega süsteemsete üksuste suhtes 
võib solveerimisnõukogu kohaldada kas
eraldi või ühiselt lõike 2 punktide a–c 
solveerimisvahendeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 631
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite üksikasjad vähemalt 
artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõikes 2, artikli 
23 lõikes 2 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud 
meetmete puhul ning määratakse kindlaks 
konkreetsed summad ja fondi kasutamise 
eesmärgid.

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8, luuakse kooskõlas 
artikli 16 lõikega 6 solveerimisraamistik ja 
järgitakse igat riigiabi käsitlevat otsust, 
mis on tehtud samade eeskirjade kohaselt 
nagu üksikutele liikmesriikidele pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi […] alusel kohaldatavad 
eeskirjad. Solveerimisnõukogu kehtestab
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite üksikasjad vähemalt 
artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõikes 2, artikli 
23 lõikes 2 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud 
meetmete puhul ning määrab kindlaks 
konkreetsed summad ja fondi kasutamise 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni või artikli 16 
lõike 7b kohase nõukogu otsustega 
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riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid.

solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete 
puhul, mida rakendavad riiklikud 
solveerimisasutused direktiivi […] 
asjakohaste sätete kohaselt, nagu need on 
üle võetud riiklikku õigusesse, ning 
määratakse kindlaks konkreetsed summad 
ja fondi kasutamise eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid.

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid.

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid. 
Solveerimisnõukogu tagab, et 
solveerimisvahendeid kohaldatakse 
proportsionaalselt. Kooskõlas kehtivate 
riigiabi eeskirjadega, mille Euroopa 
Komisjon avaldas 10. juulil 2013, on 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahend alati ülimuslik teiste
solveerimisvahendite suhtes.

Or. en

Selgitus

Ettevaatuse seisukohast on kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahend kõige tõhusam 
solveerimisvahend, sest see vähendab aktsionäride moraaliriski.

Muudatusettepanek 635
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemiga, mille 
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 

Solveerimisskeemiga, mille
solveerimisnõukogu võtab vastu vastavalt 
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artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase komisjoni otsustega 
solveerimisskeemi kohta ja mis tahes 
riigiabi käsitleva otsusega vajaduse korral 
analoogia põhjal, nähakse ette solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
puhul kohaldatavate solveerimisvahendite 
üksikasjad vähemalt artikli 21 lõikes 2, 
artikli 22 lõikes 2, artikli 23 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 1 osutatud meetmete puhul 
ning määratakse kindlaks konkreetsed 
summad ja fondi kasutamise eesmärgid.

artikli 16 lõikele 8 kooskõlas artikli 16 
lõike 6 kohase riikide pädevate asutuste
otsustega solveerimisskeemi kohta ja mis 
tahes riigiabi käsitleva otsusega vajaduse 
korral analoogia põhjal, nähakse ette 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul kohaldatavate 
solveerimisvahendite üksikasjad vähemalt 
artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõikes 2, artikli 
23 lõikes 2 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud 
meetmete puhul ning määratakse kindlaks 
konkreetsed summad ja fondi kasutamise 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimise käigus võib 
solveerimisnõukogu solveerimisskeemi 
vastavalt vajadusele muuta ja 
ajakohastada, pidades silmas konkreetseid 
asjaolusid ja jäädes solveerimisraamistiku 
piiridesse, mille kohta komisjon on teinud 
otsuse vastavalt artikli 16 lõikele 6.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 637
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimise käigus võib 
solveerimisnõukogu solveerimisskeemi 

Solveerimise käigus võib 
solveerimisnõukogu solveerimisskeemi 
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vastavalt vajadusele muuta ja ajakohastada, 
pidades silmas konkreetseid asjaolusid ja 
jäädes solveerimisraamistiku piiridesse, 
mille kohta komisjon on teinud otsuse
vastavalt artikli 16 lõikele 6.

vastavalt vajadusele muuta ja ajakohastada, 
pidades silmas konkreetseid asjaolusid ja 
jäädes solveerimisraamistiku piiridesse, 
mille kohta on tehtud otsus vastavalt artikli 
16 lõikele 6.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimise käigus võib 
solveerimisnõukogu solveerimisskeemi 
vastavalt vajadusele muuta ja ajakohastada, 
pidades silmas konkreetseid asjaolusid ja 
jäädes solveerimisraamistiku piiridesse, 
mille kohta komisjon on teinud otsuse 
vastavalt artikli 16 lõikele 6.

Solveerimise käigus võib 
solveerimisnõukogu solveerimisskeemi 
vastavalt vajadusele muuta ja ajakohastada, 
pidades silmas konkreetseid asjaolusid ja 
jäädes solveerimisraamistiku piiridesse, 
mille kohta komisjon on teinud otsuse 
vastavalt artikli 16 lõikele 6 või nõukogu 
vastavalt artikli 16 lõikele 7b.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
ettevõtte müügi vahend järgmiste varade 
ülekandmises ostjale, kes ei ole sildasutus:

1. Solveerimisnõukogu kehtestatud 
raamides seisneb ettevõtte müügi vahend 
järgmiste varade ülekandmises ostjale, kes 
ei ole sildasutus:

Or. en
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Muudatusettepanek 640
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
ettevõtte müügi vahend järgmiste varade 
ülekandmises ostjale, kes ei ole sildasutus:

1. Kehtestatud raamides seisneb ettevõtte 
müügi vahend järgmiste varade 
ülekandmises ostjale, kes ei ole sildasutus:

Or. en

Muudatusettepanek 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
sildasutuse vahend mõne järgmise vara 
ülekandmises sildasutusele:

1. Solveerimisnõukogu kehtestatud 
raamides seisneb sildasutuse vahend mõne 
järgmise vara ülekandmises sildasutusele:

Or. en

Muudatusettepanek 642
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
sildasutuse vahend mõne järgmise vara 
ülekandmises sildasutusele:

1. Kehtestatud raamides seisneb sildasutuse 
vahend mõne järgmise vara ülekandmises 
sildasutusele:

Or. en
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Muudatusettepanek 643
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik sildasutuse jaoks saadud tasud 
või kõik sildasutuse omandiõigused ja 
kohustused või osa neist on kooskõlas 
[pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi] asjakohaste 
sätetega.

Or. en

Selgitus

See on tehniline probleem, mis tuleb lahendada pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi käimasolevatel läbirääkimistel ja viimaks kooskõlastada.

Muudatusettepanek 644
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
varade eraldamise vahend solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade, õiguste või kohustuste 
ülekandmises varahaldusvahendile.

Kehtestatud raamides seisneb varade 
eraldamise vahend solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade, õiguste või kohustuste 
ülekandmises varahaldusvahendile nagu
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivis […].

Or. en

Selgitus

Varade eraldamise vahend on sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei ole vajalik.
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Muudatusettepanek 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni kehtestatud raamides seisneb 
varade eraldamise vahend solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade, õiguste või kohustuste 
ülekandmises varahaldusvahendile.

Solveerimisnõukogu kehtestatud raamides 
seisneb varade eraldamise vahend 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu varade, õiguste või 
kohustuste ülekandmises 
varahaldusvahendile.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varahaldusvahend on juriidiline isik, 
kelle puhul on täidetud kõik järgmised 
nõuded:

välja jäetud

(a) see on täielikult või osaliselt ühe või 
mitme riigiasutuse (mille hulka võib 
kuuluda ka solveerimisasutus või 
solveerimise rahastamismehhanism) 
omanduses või seda kontrollib üks või 
mitu riigiasutust;
(b) see on loodud eesmärgiga võtta vastu 
ühe või mitme solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
või sildasutuse kõik varad, õigused ja 
kohustused või osa nendest.

Or. en
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Muudatusettepanek 647
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on täielikult või osaliselt ühe või 
mitme riigiasutuse (mille hulka võib 
kuuluda ka solveerimisasutus või 
solveerimise rahastamismehhanism) 
omanduses või seda kontrollib üks või 
mitu riigiasutust;

(a) see on täielikult või osaliselt 
solveerimisnõukogu omanduses või seda 
kontrollib solveerimisnõukogu;

Or. en

Muudatusettepanek 648
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 20 osutatud solveerimisskeemis 
määratakse varade eraldamise vahendi 
kohta kindlaks järgmised üksikasjad:

välja jäetud

(a) instrumendid, varad, õigused ja 
kohustused, mille riiklik 
solveerimisasutus kannab üle 
varahaldusvahendile vastavalt direktiivi 
[...] artikli 36 lõigetele 1–4 ja 6–10;
(b) tasu, mille eest riiklik 
solveerimisasutus kannab varad 
varahaldusvahendile üle vastavalt artiklis 
17 kehtestatud põhimõtetele. Selle sättega 
ei välistata, et tasul on nominaalne või 
negatiivne väärtus.

Or. en
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Muudatusettepanek 649
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik varahaldusvahendi jaoks saadud 
tasud või kõik varahaldusvahendi 
omandiõigused ja kohustused või osa 
neist on kooskõlas [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivi] 
asjakohaste sätetega.

Or. en

Selgitus

See on tehniline probleem, mis tuleb lahendada pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi käimasolevatel läbirääkimistel ja viimaks kooskõlastada.

Muudatusettepanek 650
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest:

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest ja kooskõlas direktiivi, 
millega luuakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik, 
artiklitega 37 ja 38:

Or. de

Muudatusettepanek 651
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest:

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise
direktiivi artiklitega 37 ja 38:

Or. en

Muudatusettepanek 652
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest:

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest kooskõlas direktiivi, millega 
luuakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik […], 
artiklitega 37 ja 38:

Or. en

Muudatusettepanek 653
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit võib kohaldada ühel järgmistest 
eesmärkidest:

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit kohaldatakse kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga […].

Or. en
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Selgitus

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahend on sätestatud pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiivis ja selle direktiivi teksti kordamine käesolevas artiklis ei 
ole vajalik.

Muudatusettepanek 654
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) et rekapitaliseerida 
solveerimistingimustele vastav artiklis 2 
osutatud üksus tasemel, mis võimaldaks 
tal uuesti vastata tegevusloa saamise 
tingimustele ja jätkata tegevusi, mille 
jaoks on talle antud direktiivi 2013/36/EL 
või direktiivi 2004/39/EÜ kohane luba;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 655
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) et konverteerida omakapitaliks või 
vähendada nende nõuete või 
võlainstrumentide põhisummat, mis 
kantakse üle sildasutusse eesmärgiga 
luua sellele sildasutusele kapitali.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 656
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemis määratakse seoses 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga komisjoni poolt kehtestatud 
raamides kindlaks järgmised üksikasjad:

välja jäetud

(a) kogusumma, mille võrra tuleb 
allahinnatavaid kohustusi vähendada või 
konverteerida vastavalt lõikele 6;
(b) kohustused, mille võib lõigete 5–13 
alusel välja jätta;
(c) lõike 16 alusel esitatava ettevõtte 
saneerimiskava eesmärgid ja vähim sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisskeemis määratakse seoses 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga komisjoni poolt kehtestatud 
raamides kindlaks järgmised üksikasjad:

Solveerimisskeem on kooskõlas direktiivi 
(pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiiv) kõigi asjakohaste 
sätetega ja selles määratakse seoses 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga solveerimisnõukogu poolt
kehtestatud raamides kindlaks järgmised 
üksikasjad:

Or. en

Muudatusettepanek 658
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustused, mille võib lõigete 5–13 
alusel välja jätta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 659
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit võib lõike 1 punktis 
a osutatud eesmärgil kohaldada ainult 
juhul, kui on reaalne eeldada, et selle 
vahendi rakendamine koos lõike 16 alusel 
nõutava ettevõtte saneerimiskava alusel 
kohaldatavate meetmetega aitab lisaks 
asjaomaste solveerimiseesmärkide 
täitmisele taastada kõnealuse 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsilise usaldusväärsuse ja pikaajalise 
elujõulisuse.

välja jäetud

Kui esimeses lõigus osutatud tingimus ei 
ole täidetud, kohaldatakse vastavalt 
vajadusele ükskõik millist artikli 19 lõike 
2 punktis a, b või c osutatud 
solveerimisvahendit ning artikli 19 lõike 2 
punktis d osutatud kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Sharon Bowles



AM\1007249ET.doc 123/159 PE521.793v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi kohustusi ei hinnata alla ega 
konverteerita:

välja jäetud

(a) tagatud hoiused;
(b) tagatud kohustused, sealhulgas 
pandikirjad;
(c) kohustused, mis on artiklis 2 osutatud 
üksusele tekkinud seoses klientide vara 
või raha hoidmisega või artiklis 2 
osutatud üksuse kui usaldusisiku ja mõne 
teise isiku kui kasusaaja vahelise 
usaldussuhte alusel, tingimusel et selline 
klient või kasusaaja on kaitstud 
kohaldatava maksejõuetus- või 
tsiviilõiguse alusel;
(d) krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute, välja arvatud 
samasse gruppi kuuluvate üksuste 
kohustused, mille esialgne tähtaeg on 
lühem kui seitse päeva;
(e) kohustused, mis tulenevad direktiivi 
98/26/EÜ23 kohaselt määratud süsteemis 
osalemisest ja mille tähtajani on jäänud 
vähem kui seitse päeva;
(f) järgmised kohustused:
i) kohustus krediidiasutuse või
investeerimisühingu töötaja vastu seoses 
palgavõlgnevuse, pensionihüvitise või 
muu kindlaksmääratud tasuga, välja 
arvatud tasu muutuv osa, mis ei ole 
reguleeritud seaduse või 
kollektiivlepinguga;
ii) kohustus kaubakrediiti andnud 
võlausaldaja vastu seoses krediidiasutuse 
või investeerimisühingu või artikli 1 
esimese lõigu punktis b, c või d osutatud 
üksuse igapäevaseks tegevuseks 
vältimatult vajalike kaupade või teenuste 
tarnetega, sealhulgas IT-teenused, 
kommunaalteenused ning ruumide rent, 
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teenindus ja korrashoid;
iii) kohustus maksu- ja 
sotsiaalkindlustusasutuste vastu, kui 
sellised kohustused on kohaldatava 
maksejõuetus- või tsiviilõiguse alusel 
eelistatud.
__________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 98/26/EÜ, 19. mai 1998, 
arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja 
väärtpaberiarveldussüsteemides. EÜT L 
166, 11.6.1998, lk 45.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi kohustusi ei hinnata alla ega 
konverteerita:

3. Vastavalt direktiivi (pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiv) asjakohastele sätetele ei tohi 
järgmisi kohustusi alla hinnata ega 
konverteerida: 

Or. en

Muudatusettepanek 662
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagatud hoiused; (a) hoiused, olenemata nende laadist ja 
suurusest;
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Or. pt

Muudatusettepanek 663
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute, välja arvatud 
samasse gruppi kuuluvate üksuste 
kohustused, mille esialgne tähtaeg on 
lühem kui seitse päeva;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 664
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute, välja arvatud 
samasse gruppi kuuluvate üksuste 
kohustused, mille esialgne tähtaeg on 
lühem kui seitse päeva;

(d) krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute, välja arvatud 
samasse gruppi kuuluvate üksuste 
kohustused, mille esialgne tähtaeg on 
lühem kui üks kuu;

Or. en

Selgitus

Kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga: kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise ulatus on joondatud parlamendi seisukohaga pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi suhtes ja sellega tagatakse, et kohustuste 
väljajätmise paindlikkus ei tekitaks stiimuleid kasutada solveerimisfondi, et anda kapitali 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel.
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Muudatusettepanek 665
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 sätestatud kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendi ulatus 
ei takista kõnealuste õiguste kasutamist 
vajaduse korral seoses tagatud kohustuse 
või pandiga tagatud kohustuse sellise osa 
suhtes, mis ületab tagatiseks olevate 
varade, pandi, pandiõiguse või tagatise 
väärtust. Selle sätte kohaldamisalast võib 
välja jätta direktiivi 2009/65/EÜ24 artikli 
52 lõikes 4 määratletud pandikirjad.

välja jäetud

__________________
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2009/65/EÜ, 13. juuli 2009, 
vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse 
ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta, 
ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tuletisinstrumentidest tulenevad 
kohustused, mis ei kuulu lõike 3 punkti b 
reguleerimisalasse, hinnatakse alla alles 
pärast asjaomaste positsioonide 
nõuetekohast sulgemist ja kooskõlas
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja 
Euroopa Pangaliidu poolt kooskõlas 
direktiivi […] artikliga 44 välja töötatud 



AM\1007249ET.doc 127/159 PE521.793v01-00

ET

tehniliste reguleerivate standarditega.

Or. en

Selgitus

Kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga: kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise ulatus on joondatud parlamendi seisukohaga pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi suhtes ja sellega tagatakse, et kohustuste 
väljajätmise paindlikkus ei tekitaks stiimuleid kasutada solveerimisfondi, et anda kapitali 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel.

Muudatusettepanek 667
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel võib jätta teatavad 
kohustused allahindamis- ja 
konverteerimisõiguste kohaldamisel 
täielikult või osaliselt välja mõne järgmise 
asjaolu korral:

välja jäetud

(a) kui kõnealuse kohustuse suhtes ei ole 
võimalik mõistliku aja jooksul rakendada 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit, hoolimata solveerimisasutuse 
poolt heas usus tehtud jõupingutustest, 
või
(b) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
on proportsionaalne oluliste 
funktsioonide ja põhitegevusalade 
jätkuvuse saavutamisega viisil, mis 
säilitab solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu võime jätkata 
põhiliste operatsioonide, teenuste ja 
tehingute teostamist, või
(c) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
on proportsionaalne vältimaks kriisi 
ulatusliku levimise põhjustamist, mis 
häiriks tõsiselt finantsturgude toimimist 
viisil, mis võib põhjustada tõsiseid häireid 
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liikmesriikide või liidu majanduses, või
(d) kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi rakendamine nende 
kohustuste suhtes põhjustaks väärtuse 
sellise vähenemise, mille korral oleks 
teiste võlausaldajate kantav kahju suurem 
kui siis, kui need kohustused jäetaks 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendi rakendamisest välja.
Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
osaliselt või tervikuna välja, võib muude 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise või 
konverteerimise määra tõsta vastavalt 
sellistele väljajätmistele, tingimusel et 
muude allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise ja 
konverteerimise määr on kooskõlas artikli 
13 lõike 1 punktis f sätestatud 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel võib jätta teatavad 
kohustused allahindamis- ja 
konverteerimisõiguste kohaldamisel 
täielikult või osaliselt välja mõne järgmise 
asjaolu korral:

välja jäetud

(a) kui kõnealuse kohustuse suhtes ei ole 
võimalik mõistliku aja jooksul rakendada 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit, hoolimata solveerimisasutuse 
poolt heas usus tehtud jõupingutustest, 
või
(b) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
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on proportsionaalne oluliste 
funktsioonide ja põhitegevusalade 
jätkuvuse saavutamisega viisil, mis 
säilitab solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu võime jätkata 
põhiliste operatsioonide, teenuste ja 
tehingute teostamist, või
(c) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
on proportsionaalne vältimaks kriisi 
ulatusliku levimise põhjustamist, mis 
häiriks tõsiselt finantsturgude toimimist 
viisil, mis võib põhjustada tõsiseid häireid 
liikmesriikide või liidu majanduses, või
(d) kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi rakendamine nende 
kohustuste suhtes põhjustaks väärtuse 
sellise vähenemise, mille korral oleks 
teiste võlausaldajate kantav kahju suurem 
kui siis, kui need kohustused jäetaks 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendi rakendamisest välja.
Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
osaliselt või tervikuna välja, võib muude 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise või 
konverteerimise määra tõsta vastavalt 
sellistele väljajätmistele, tingimusel et 
muude allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise ja 
konverteerimise määr on kooskõlas artikli 
13 lõike 1 punktis f sätestatud 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel võib jätta teatavad 
kohustused allahindamis- ja 
konverteerimisõiguste kohaldamisel 
täielikult või osaliselt välja mõne järgmise 
asjaolu korral:

välja jäetud

(a) kui kõnealuse kohustuse suhtes ei ole 
võimalik mõistliku aja jooksul rakendada 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit, hoolimata solveerimisasutuse 
poolt heas usus tehtud jõupingutustest, 
või
(b) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
on proportsionaalne oluliste 
funktsioonide ja põhitegevusalade 
jätkuvuse saavutamisega viisil, mis
säilitab solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu võime jätkata 
põhiliste operatsioonide, teenuste ja 
tehingute teostamist, või
(c) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja 
on proportsionaalne vältimaks kriisi 
ulatusliku levimise põhjustamist, mis 
häiriks tõsiselt finantsturgude toimimist 
viisil, mis võib põhjustada tõsiseid häireid 
liikmesriikide või liidu majanduses, või
(d) kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendi rakendamine nende 
kohustuste suhtes põhjustaks väärtuse 
sellise vähenemise, mille korral oleks 
teiste võlausaldajate kantav kahju suurem 
kui siis, kui need kohustused jäetaks 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendi rakendamisest välja.
Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
osaliselt või tervikuna välja, võib muude 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise või 
konverteerimise määra tõsta vastavalt 
sellistele väljajätmistele, tingimusel et 
muude allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise ja 
konverteerimise määr on kooskõlas artikli 
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13 lõike 1 punktis f sätestatud 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja on 
proportsionaalne vältimaks kriisi 
ulatusliku levimise põhjustamist, mis 
häiriks tõsiselt finantsturgude toimimist 
viisil, mis võib põhjustada tõsiseid häireid 
liikmesriikide või liidu majanduses, või

(c) kui väljajätmine on rangelt vajalik ja on 
proportsionaalne vältimaks tõsiseid häireid 
liikmesriigi või liidu majanduses, 
sealhulgas selleks, et vältida kriisi 
ulatuslikku levimist, mis häiriks tõsiselt 
finantsturgude toimimist, või

Or. en

Muudatusettepanek 671
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
osaliselt või tervikuna välja, võib muude 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise või 
konverteerimise määra tõsta vastavalt 
sellistele väljajätmistele, tingimusel et 
muude allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise ja 
konverteerimise määr on kooskõlas artikli 
13 lõike 1 punktis f sätestatud põhimõttega.

Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
osaliselt või tervikuna välja, tõstetakse
muude allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatavat allahindamise või 
konverteerimise määra vastavalt sellistele 
väljajätmistele, tingimusel et muude 
allahinnatavate kohustuste suhtes 
kohaldatava allahindamise ja 
konverteerimise määr on kooskõlas artikli 
13 lõike 1 punktis f sätestatud põhimõttega.

Or. en
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Selgitus

Kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga: kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise ulatus on joondatud parlamendi seisukohaga pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi suhtes ja sellega tagatakse, et kohustuste 
väljajätmise paindlikkus ei tekitaks stiimuleid kasutada solveerimisfondi, et anda kapitali 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel.

Muudatusettepanek 672
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega 
oleks kantud, ei ole täielikult üle kantud 
teistele võlausaldajatele, võib fond anda 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule vahendeid, et:

välja jäetud

(a) katta mis tahes kahju, mida ei ole 
kaetud allahinnatavate kohustustega, 
ning taastada solveeritava krediidiasutuse 
või investeerimisühingu vara netoväärtus 
nullini vastavalt lõike 1 punktile a;
(b) osta aktsiaid või muid omandiõiguse 
instrumente või kapitaliinstrumente 
solveeritavas krediidiasutuses või 
investeerimisühingus, et see 
rekapitaliseerida kooskõlas lõike 1 
punktiga b.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega 
oleks kantud, ei ole täielikult üle kantud 
teistele võlausaldajatele, võib fond anda 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule vahendeid, et:

välja jäetud

(a) katta mis tahes kahju, mida ei ole 
kaetud allahinnatavate kohustustega, 
ning taastada solveeritava krediidiasutuse 
või investeerimisühingu vara netoväärtus 
nullini vastavalt lõike 1 punktile a;
(b) osta aktsiaid või muid omandiõiguse 
instrumente või kapitaliinstrumente 
solveeritavas krediidiasutuses või 
investeerimisühingus, et see 
rekapitaliseerida kooskõlas lõike 1 
punktiga b.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega 
oleks kantud, ei ole täielikult üle kantud 
teistele võlausaldajatele, võib fond anda 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule vahendeid, et:

välja jäetud

(a) katta mis tahes kahju, mida ei ole 
kaetud allahinnatavate kohustustega, 
ning taastada solveeritava krediidiasutuse 
või investeerimisühingu vara netoväärtus 
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nullini vastavalt lõike 1 punktile a;
(b) osta aktsiaid või muid omandiõiguse 
instrumente või kapitaliinstrumente 
solveeritavas krediidiasutuses või 
investeerimisühingus, et see 
rekapitaliseerida kooskõlas lõike 1 
punktiga b.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega oleks 
kantud, ei ole täielikult üle kantud teistele 
võlausaldajatele, võib fond anda 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule vahendeid, et:

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega oleks 
kantud, ei saa täielikult üle kanda teistele 
võlausaldajatele rikkumata seejuures 
artikli 13 lõike 1 punktis f sätestatud 
põhimõtet, võib fond anda solveeritavale 
krediidiasutusele või investeerimisühingule 
vahendeid, et:

Or. en

Selgitus

Kooskõla pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga: kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise ulatus on joondatud parlamendi seisukohaga pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi suhtes ja sellega tagatakse, et kohustuste 
väljajätmise paindlikkus ei tekitaks stiimuleid kasutada solveerimisfondi, et anda kapitali 
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel.

Muudatusettepanek 676
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui allahinnatav kohustus või 
allahinnatavate kohustuste klass jäetakse 
lõike 5 alusel osaliselt või tervikuna välja 
ning kahju, mida nende kohustustega oleks 
kantud, ei ole täielikult üle kantud teistele 
võlausaldajatele, võib fond anda 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule vahendeid, et:

6. Nõukogu võib lubada artikli 16 lõike 8 
kohaselt vastu võetud 
solveerimisraamistikus, et kui allahinnatav 
kohustus või allahinnatavate kohustuste 
klass jäetakse lõike 5 alusel osaliselt või 
tervikuna välja ning kahju, mida nende 
kohustustega oleks kantud, ei ole täielikult 
üle kantud teistele võlausaldajatele, võib 
fond anda solveeritavale krediidiasutusele 
või investeerimisühingule vahendeid, et:

Or. en

Muudatusettepanek 677
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Fond võib anda vahendeid vastavalt 
lõikele 6, kui need vastavad mõlemale 
järgmisele kriteeriumile:

välja jäetud

(a) vahendid kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks, mille summa 
moodustab vähemalt 8 % solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kogu kohustustest (k.a omavahendid), 
arvutatuna solveerimismeetme võtmise 
ajal vastavalt artiklis 17 sätestatud 
hindamisele, on andnud aktsionärid ja 
muude omandiõiguse instrumentide 
omanikud, asjaomaste 
kapitaliinstrumentide ja muude 
allahinnatavate kohustuste omanikud 
allahindamise või konverteerimise abil või 
muul viisil;
(b) fondi antavad vahendid ei ületa 5 % 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kõigist kohustustest 
(k.a omavahendid), arvutatuna 
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solveerimismeetme võtmise ajal kooskõlas 
artiklis 17 sätestatud hindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Fond võib anda vahendeid vastavalt 
lõikele 6, kui need vastavad mõlemale 
järgmisele kriteeriumile:

välja jäetud

(a) vahendid kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks, mille summa 
moodustab vähemalt 8 % solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kogu kohustustest (k.a omavahendid), 
arvutatuna solveerimismeetme võtmise 
ajal vastavalt artiklis 17 sätestatud 
hindamisele, on andnud aktsionärid ja 
muude omandiõiguse instrumentide 
omanikud, asjaomaste 
kapitaliinstrumentide ja muude 
allahinnatavate kohustuste omanikud 
allahindamise või konverteerimise abil või 
muul viisil;
(b) fondi antavad vahendid ei ületa 5 % 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kõigist kohustustest 
(k.a omavahendid), arvutatuna 
solveerimismeetme võtmise ajal kooskõlas 
artiklis 17 sätestatud hindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Fond võib anda vahendeid vastavalt 
lõikele 6, kui need vastavad mõlemale 
järgmisele kriteeriumile:

välja jäetud

(a) vahendid kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks, mille summa 
moodustab vähemalt 8 % solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kogu kohustustest (k.a omavahendid), 
arvutatuna solveerimismeetme võtmise 
ajal vastavalt artiklis 17 sätestatud 
hindamisele, on andnud aktsionärid ja 
muude omandiõiguse instrumentide 
omanikud, asjaomaste 
kapitaliinstrumentide ja muude 
allahinnatavate kohustuste omanikud 
allahindamise või konverteerimise abil või 
muul viisil;
(b) fondi antavad vahendid ei ületa 5 % 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kõigist kohustustest 
(k.a omavahendid), arvutatuna 
solveerimismeetme võtmise ajal kooskõlas 
artiklis 17 sätestatud hindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vahendid kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks, mille summa 
moodustab vähemalt 8 % solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kogu kohustustest (k.a omavahendid), 
arvutatuna solveerimismeetme võtmise ajal 

(a) vahendid kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks, mille summa 
moodustab vähemalt 8 % solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
kogu kohustustest (k.a omavahendid), 
arvutatuna solveerimismeetme võtmise ajal 
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vastavalt artiklis 17 sätestatud hindamisele, 
on andnud aktsionärid ja muude 
omandiõiguse instrumentide omanikud, 
asjaomaste kapitaliinstrumentide ja muude 
allahinnatavate kohustuste omanikud 
allahindamise või konverteerimise abil või 
muul viisil;

vastavalt artiklis 17 sätestatud hindamisele, 
on andnud aktsionärid ja muude 
omandiõiguse instrumentide omanikud, 
asjaomaste kapitaliinstrumentide ja muude 
allahinnatavate kohustuste, välja arvatud 
hoiuste omanikud allahindamise või 
konverteerimise abil või muul viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 681
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Fondi antavaid vahendeid võib 
rahastada:

välja jäetud

(a) fondi kasutada olevast summast, mis 
on saadud artiklis 2 osutatud üksuste 
osamaksudest vastavalt artiklile 66;
(b) summast, mille võib saada kolme aasta 
jooksul tagantjärele makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 67; ning
(c) juhul kui punktides a ja b osutatud 
summad ei ole piisavad, siis summadest, 
mis saadakse alternatiivsetest 
rahastamisallikatest vastavalt artiklile 69.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Fondi antavaid vahendeid võib välja jäetud
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rahastada:
(a) fondi kasutada olevast summast, mis 
on saadud artiklis 2 osutatud üksuste 
osamaksudest vastavalt artiklile 66;
(b) summast, mille võib saada kolme aasta 
jooksul tagantjärele makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 67; ning
(c) juhul kui punktides a ja b osutatud 
summad ei ole piisavad, siis summadest, 
mis saadakse alternatiivsetest 
rahastamisallikatest vastavalt artiklile 69.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Fondi antavaid vahendeid võib 
rahastada:

välja jäetud

(a) fondi kasutada olevast summast, mis 
on saadud artiklis 2 osutatud üksuste 
osamaksudest vastavalt artiklile 66;
(b) summast, mille võib saada kolme aasta 
jooksul tagantjärele makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 67; ning
(c) juhul kui punktides a ja b osutatud 
summad ei ole piisavad, siis summadest, 
mis saadakse alternatiivsetest 
rahastamisallikatest vastavalt artiklile 69.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Anni Podimata
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) juhul kui punktides a, b ja c osutatud
summad ei ole piisavad või kergesti 
kättesaadavad, siis avalike vahendite ja 
eelistatavalt ühenduse avalike vahendite 
raames laenatud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artikli 64 lõikes 2a osutatud 
laenuvahendist.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Erandjuhtudel võib taotleda täiendavat 
rahastamist alternatiivsetest 
rahastamisallikatest pärast seda, kui:

välja jäetud

(a) on saavutatud käesoleva lõike 7 
punktis b sätestatud piirmäär 5 % ning
(b) kõik tagamata, eelisnõudeõiguseta 
kohustused, mis ei ole kõlblikud hoiused, 
on täielikult alla hinnatud või 
konverteeritud.
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Or. en

Muudatusettepanek 687
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Erandjuhtudel võib taotleda täiendavat 
rahastamist alternatiivsetest 
rahastamisallikatest pärast seda, kui:

välja jäetud

(a) on saavutatud käesoleva lõike 7 
punktis b sätestatud piirmäär 5 % ning
(b) kõik tagamata, eelisnõudeõiguseta 
kohustused, mis ei ole kõlblikud hoiused, 
on täielikult alla hinnatud või 
konverteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Erandjuhtudel võib taotleda täiendavat 
rahastamist alternatiivsetest 
rahastamisallikatest pärast seda, kui:

välja jäetud

(a) on saavutatud käesoleva lõike 7 
punktis b sätestatud piirmäär 5 % ning
(b) kõik tagamata, eelisnõudeõiguseta 
kohustused, mis ei ole kõlblikud hoiused, 
on täielikult alla hinnatud või 
konverteeritud.

Or. en
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Muudatusettepanek 689
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Erandjuhtudel võib taotleda täiendavat 
rahastamist alternatiivsetest 
rahastamisallikatest pärast seda, kui:

9. Erandjuhtudel, kui see on ette nähtud 
nõukogu poolt artikli 16 lõike 8 kohaselt
vastu võetud raamistikus, võib taotleda 
täiendavat rahastamist alternatiivsetest 
rahastamisallikatest pärast seda, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 690
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui täidetud on lõike 7 punktides a ja 
b sätestatud tingimused, võib 
alternatiivina või lisaks anda vahendeid 
allikatest, mis on saadud ette makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 66 ja 
mida ei ole veel kasutatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 691
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui täidetud on lõike 7 punktides a ja välja jäetud



AM\1007249ET.doc 143/159 PE521.793v01-00

ET

b sätestatud tingimused, võib 
alternatiivina või lisaks anda vahendeid 
allikatest, mis on saadud ette makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 66 ja 
mida ei ole veel kasutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui täidetud on lõike 7 punktides a ja 
b sätestatud tingimused, võib 
alternatiivina või lisaks anda vahendeid 
allikatest, mis on saadud ette makstavatest 
osamaksudest vastavalt artiklile 66 ja 
mida ei ole veel kasutatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 693
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Käesoleva määruse kohaldamisel ei 
kohaldata direktiivi [...] artikli 38 lõike 
3cab viiendat lõiku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 694
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Käesoleva määruse kohaldamisel ei 
kohaldata direktiivi [...] artikli 38 lõike
3cab viiendat lõiku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 695
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 5 osutatud otsuse tegemisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) põhimõte, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid peaksid kandma esimese 
järjekoha kahju, mille järel tuleksid 
üldiselt võlausaldajad eelistatuse 
järjekorras;
(b) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kahjukatmisvõime, 
mis jääks alles siis, kui kohustus või 
kohustuste klass jäetaks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendi 
rakendamisest välja,
(c) vajadus säilitada piisavad vahendid 
solveerimise rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 5 osutatud otsuse tegemisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) põhimõte, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid peaksid kandma esimese 
järjekoha kahju, mille järel tuleksid 
üldiselt võlausaldajad eelistatuse 
järjekorras;
(b) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kahjukatmisvõime, 
mis jääks alles siis, kui kohustus või 
kohustuste klass jäetaks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendi 
rakendamisest välja,
(c) vajadus säilitada piisavad vahendid 
solveerimise rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 5 osutatud otsuse tegemisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) põhimõte, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid peaksid kandma esimese 
järjekoha kahju, mille järel tuleksid 
üldiselt võlausaldajad eelistatuse 
järjekorras;
(b) solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kahjukatmisvõime, 
mis jääks alles siis, kui kohustus või 
kohustuste klass jäetaks kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendi 
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rakendamisest välja,
(c) vajadus säilitada piisavad vahendid 
solveerimise rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 12 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhimõte, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid peaksid kandma esimese 
järjekoha kahju, mille järel tuleksid üldiselt 
võlausaldajad eelistatuse järjekorras;

(a) põhimõte, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
aktsionärid peaksid kandma esimese 
järjekoha kahju, mille järel tuleksid üldiselt 
võlausaldajad eelistatuse järjekorras; välja 
arvatud hoiused artikli 12 punktides d ja 
da ette nähtud korras;

Or. pt

Muudatusettepanek 699
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Solveerimisnõukogu annab hinnangu 
järgmistele punktidele, lähtudes artikli 17 
nõuete kohasest hindamisest.

välja jäetud

(a) kogusumma, mille ulatuses 
allahinnatavad kohustused tuleb alla 
hinnata, tagamaks, et solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade netoväärtus võrdub nulliga,
(b) vajaduse korral kogusumma, mille 
ulatuses allahinnatavad kohustused tuleb 
konverteerida aktsiatesse, et taastada kas 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või sildasutuse 
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esimese taseme põhiomavahendite määr.
Kui kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit otsustatakse 
kohaldada lõike 1 punktis a osutatud 
eesmärgil, tehakse esimeses lõigus 
osutatud hinnangu põhjal kindlaks 
summa, mille võrra allahinnatavaid 
kohustusi tuleb konverteerida, et taastada 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või vajaduse korral 
sildasutuse esimese taseme 
põhiomavahendite määr, võttes arvesse 
artikli 71 lõike 1 punkti d kohaselt 
solveerimisfondist mis tahes eraldatavaid 
vahendeid, ning et säilitada turu piisav 
usaldus solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või sildasutuse vastu 
ja võimaldada tal jätkuvalt vastata 
tegevusloa saamise tingimustele ja jätkata 
tegevusi, mille jaoks talle on antud 
direktiivi 2013/36/EL või direktiivi 
2004/39/EÜ kohane luba.

Or. en

Muudatusettepanek 700
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Lõikega 5 ette nähtud väljajätmisi võib 
rakendada kas jättes kohustuse täielikult 
allahindamisest välja või piirates 
kõnealuse kohustuse suhtes kohaldatava 
allahindamise ulatust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 701
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Lõikega 5 ette nähtud väljajätmisi võib 
rakendada kas jättes kohustuse täielikult 
allahindamisest välja või piirates 
kõnealuse kohustuse suhtes kohaldatava 
allahindamise ulatust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Lõikega 5 ette nähtud väljajätmisi võib 
rakendada kas jättes kohustuse täielikult 
allahindamisest välja või piirates kõnealuse 
kohustuse suhtes kohaldatava 
allahindamise ulatust.

14. Lõikega 5 ette nähtud ja direktiivi 
(pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiiv) asjakohaste sätete 
kohaseid väljajätmisi võib rakendada kas 
jättes kohustuse täielikult allahindamisest 
välja või piirates kõnealuse kohustuse 
suhtes kohaldatava allahindamise ulatust.

Or. en

Muudatusettepanek 703
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Allahindamis- ja 
konverteerimisõiguste puhul peetakse 
kinni artiklis 15 sätestatud nõuete 
tähtsusjärjekorrast.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 704
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) millises ulatuses ja mil viisil kasutavad 
riiklikud solveerimisasutused direktiivi [...] 
V peatükis loetletud õigusi;

vi) millises ulatuses ja mil viisil kasutavad 
riiklikud solveerimisasutused direktiivi [...] 
IV jaotise V peatükis loetletud õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 705
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, võib 
komisjon solveerimisnõukogu soovitusel 
või omal algatusel oma 
solveerimisraamistikku käsitleva otsuse 
läbi vaadata ja võtta vastu asjakohased 
muudatused.

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, võib 
solveerimisnõukogu oma 
solveerimisraamistikku käsitleva otsuse 
läbi vaadata ja võtta vastu asjakohased 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, võib 
komisjon solveerimisnõukogu soovitusel 
või omal algatusel oma 
solveerimisraamistikku käsitleva otsuse 
läbi vaadata ja võtta vastu asjakohased 
muudatused.

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, võib 
komisjon solveerimisnõukogu soovitusel 
oma solveerimisraamistikku käsitleva 
otsuse läbi vaadata ja võtta vastu 
asjakohased muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, võib 
komisjon solveerimisnõukogu soovitusel 
või omal algatusel oma 
solveerimisraamistikku käsitleva otsuse 
läbi vaadata ja võtta vastu asjakohased 
muudatused.

3. Kui see on vajalik 
solveerimiseesmärkide saavutamiseks, 
võivad riikide pädevad asutused
solveerimisnõukogu soovitusel või omal 
algatusel oma solveerimisraamistikku 
käsitleva otsuse läbi vaadata ja võtta vastu 
asjakohased muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 
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solveerimiseesmärke, on 
solveerimisnõukogul õigus and 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule korraldus:

solveerimiseesmärke, on 
solveerimisnõukogul õigus kasutada igat 
direktiivis [pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiv] ette 
nähtud volitust või anda solveeritavale 
krediidiasutusele või investeerimisühingule 
korraldus:

Or. en

Muudatusettepanek 709
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 
solveerimiseesmärke, on 
solveerimisnõukogul õigus and 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule korraldus:

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 
solveerimiseesmärke, on 
solveerimisnõukogu otsus ülimuslik
riikliku solveerimisasutuse suhtes, et 
tagada otsuse nõuetekohane 
kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 
solveerimiseesmärke, on 

2. Kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
kohaldanud artiklis 16 osutatud otsust või 
on seda kohaldanud viisil, mis ei võimalda 
saavutada käesoleva määruse kohaseid 
solveerimiseesmärke, on 
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solveerimisnõukogul õigus and 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule korraldus:

solveerimisnõukogul õigus anda
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule korraldus teha 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 711
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kanda mõnele muule isikule üle 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu teatavad õigused, 
varad või kohustused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 712
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kanda mõnele muule isikule üle 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu teatavad õigused, 
varad või kohustused;

(a) kanda mõnele muule juriidilisele 
isikule üle solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu teatavad õigused, 
varad või kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 713
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuda selliste võlainstrumentide 
konverteerimist, mis sisaldavad lepingulist 
tingimust konverteerimiseks artiklis 18 
sätestatud asjaolude korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 714
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuda selliste võlainstrumentide 
konverteerimist, mis sisaldavad lepingulist 
tingimust konverteerimiseks artiklis 18 
sätestatud asjaolude korral.

(b) nõuda kõigi selliste võlainstrumentide 
konverteerimist, mis sisaldavad lepingulist 
tingimust konverteerimiseks artiklis 18 
sätestatud asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Solveerimisejärgne avalik läbipaistvus

Kui finantseerimisasutus, mille suhtes on 
võetud solveerimismeetmeid, ei vasta 
enam solveerimise tingimustele ja pärast 
selle asutuse suhtes võetud 
solveerimismeetmetest tuleneva 
maksejõuetusmenetluse lõppu, teeb 
solveerimisnõukogu viivitamata avalikult 
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kättesaadavaks asjakohaselt kokkuvõtliku
bilansi, mille väärtus on määratud 
vastavalt käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtetele asutuse solveerimise otsuse 
tegemise hetkel ning milles on selgelt 
näidatud asutuse varade hinnanguline 
netoväärtus ja varade ja kohustuste 
klasside väärtus. Lisaks avaldab
solveerimisnõukogu kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamist kasutanud eri 
võlausaldajate klasside kahjude 
kogusumma, solveerimise käigus 
kasutatud vahendite summad ja
rahastamisallikad ning äriüksuste või
varade müügitulu.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu teatab komisjonile 
kõigist meetmetest, mida ta solveerimise 
ettevalmistamiseks võtab. Komisjoni 
liikmed ja töötajad peavad igasuguse 
solveerimisnõukogult saadud teabe puhul 
täitma artiklis 79 sätestatud ametisaladuse 
hoidmise nõuet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 717
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu teatab komisjonile
kõigist meetmetest, mida ta solveerimise 
ettevalmistamiseks võtab. Komisjoni
liikmed ja töötajad peavad igasuguse 
solveerimisnõukogult saadud teabe puhul 
täitma artiklis 79 sätestatud ametisaladuse 
hoidmise nõuet.

1. Solveerimisnõukogu teatab riikide 
pädevatele asutustele kõigist meetmetest, 
mida ta solveerimise ettevalmistamiseks 
võtab. Riikide pädevate asutuste liikmed ja 
töötajad peavad igasuguse 
solveerimisnõukogult saadud teabe puhul 
täitma artiklis 79 sätestatud ametisaladuse 
hoidmise nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu teatab komisjonile 
kõigist meetmetest, mida ta solveerimise 
ettevalmistamiseks võtab. Komisjoni 
liikmed ja töötajad peavad igasuguse 
solveerimisnõukogult saadud teabe puhul 
täitma artiklis 79 sätestatud ametisaladuse 
hoidmise nõuet.

1. Solveerimisnõukogu teatab komisjonile 
ja solveerimisasutustele kõigist 
meetmetest, mida ta solveerimise 
ettevalmistamiseks võtab. Komisjoni liige 
ning komisjoni ja solveerimisasutuste 
töötajad peavad igasuguse 
solveerimisnõukogult saadud teabe puhul 
täitma artiklis 79 sätestatud ametisaladuse 
hoidmise nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 719
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 

2. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 
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solveerimisasutused teevad oma käesoleva 
määruse kohaseid ülesandeid täites tihedat 
koostööd. EKP ja riikide pädevad asutused 
esitavad solveerimisnõukogule ja 
komisjonile kogu teabe, mida need oma 
ülesannete täitmiseks vajavad.

solveerimisasutused ning vajaduse korral 
ka hoiuste tagamise fondid teevad oma 
käesoleva määruse kohaseid ülesandeid 
täites tihedat koostööd. EKP ja riikide 
pädevad asutused esitavad 
solveerimisnõukogule ja komisjonile kogu 
teabe, mida need oma ülesannete 
täitmiseks vajavad.

Or. de

Muudatusettepanek 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 
solveerimisasutused teevad oma käesoleva 
määruse kohaseid ülesandeid täites tihedat 
koostööd. EKP ja riikide pädevad asutused 
esitavad solveerimisnõukogule ja 
komisjonile kogu teabe, mida need oma 
ülesannete täitmiseks vajavad.

2. Solveerimisnõukogu, EKP, riikide 
pädevad asutused ja solveerimisasutused 
teevad oma käesoleva määruse kohaseid 
ülesandeid täites tihedat koostööd. EKP ja 
riikide pädevad asutused esitavad 
solveerimisnõukogule kogu teabe, mida ta 
oma ülesannete täitmiseks vajab.

Or. en

Muudatusettepanek 721
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 
solveerimisasutused teevad oma käesoleva 
määruse kohaseid ülesandeid täites tihedat 
koostööd artiklites 7–26 sätestatud 
solveerimise kavandamise, varajase 

3. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 
solveerimisasutused ning vajaduse korral 
ka hoiuste tagamise fondid teevad oma 
käesoleva määruse kohaseid ülesandeid 
täites tihedat koostööd artiklites 7–26 
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sekkumise ja solveerimise etappide puhul. 
EKP ja riikide pädevad asutused esitavad 
solveerimisnõukogule ja komisjonile kogu 
teabe, mida need oma ülesannete 
täitmiseks vajavad.

sätestatud solveerimise kavandamise, 
varajase sekkumise ja solveerimise 
etappide puhul. EKP ja riikide pädevad 
asutused esitavad solveerimisnõukogule ja 
komisjonile kogu teabe, mida need oma 
ülesannete täitmiseks vajavad.

Or. de

Muudatusettepanek 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu, komisjon, EKP, 
riikide pädevad asutused ja 
solveerimisasutused teevad oma käesoleva 
määruse kohaseid ülesandeid täites tihedat 
koostööd artiklites 7–26 sätestatud 
solveerimise kavandamise, varajase 
sekkumise ja solveerimise etappide puhul. 
EKP ja riikide pädevad asutused esitavad 
solveerimisnõukogule ja komisjonile kogu 
teabe, mida need oma ülesannete 
täitmiseks vajavad.

3. Solveerimisnõukogu, EKP, riikide 
pädevad asutused ja solveerimisasutused 
teevad oma käesoleva määruse kohaseid 
ülesandeid täites tihedat koostööd artiklites 
7–26 sätestatud solveerimise kavandamise, 
varajase sekkumise ja solveerimise 
etappide puhul. EKP ja riikide pädevad 
asutused esitavad solveerimisnõukogule ja 
komisjonile kogu teabe, mida need oma 
ülesannete täitmiseks vajavad.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
nimetab solveerimisnõukogu endale 
esindaja, kes osaleb direktiivi [...] artikli 
113 kohaselt loodud Euroopa 
Pangandusjärelevalve 
solveerimiskomitees.

välja jäetud



PE521.793v01-00 158/159 AM\1007249ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu teeb tihedat 
koostööd Euroopa 
finantsstabiilsusvahendi (EFSF) ja 
Euroopa stabiilsusmehhanismiga (ESM), 
eelkõige juhul, kui EFSF või ESM on 
andnud või tõenäoliselt annavad otsest või 
kaudset finantsabi osalevas liikmesriigis 
asutatud üksusele, eelkõige artikli 24 
lõikes 9 osutatud erakorraliste asjaolude 
puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek725
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu teeb tihedat 
koostööd Euroopa finantsstabiilsusvahendi 
(EFSF) ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismiga (ESM), eelkõige 
juhul, kui EFSF või ESM on andnud või 
tõenäoliselt annavad otsest või kaudset 
finantsabi osalevas liikmesriigis asutatud 
üksusele, eelkõige artikli 24 lõikes 9 
osutatud erakorraliste asjaolude puhul.

6. Solveerimisnõukogu teeb tihedat koostööd 
Euroopa finantsstabiilsusvahendi (EFSF),
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja 
kõigi tulevaste Euroopa tasandil sarnaseid 
küsimusi käsitlevate struktuuridega, 
eelkõige juhul, kui EFSF, ESM või tulevane 
Euroopa tasandil sarnaseid küsimusi 
käsitlev struktuur on andnud või tõenäoliselt 
annavad otsest või kaudset finantsabi osalevas 
liikmesriigis asutatud üksusele, eelkõige 
artikli 24 lõikes 9 osutatud erakorraliste 
asjaolude puhul.

Or. nl
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Muudatusettepanek 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon ja solveerimisnõukogu ning 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutused ja pädevad asutused 
sõlmivad vastastikuse mõistmise 
memorandumi, milles kirjeldatakse 
üldiselt nende omavahelist koostööd 
[pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi] alusel oma 
ülesannete täitmisel. Memorandum 
vaadatakse korrapäraselt läbi.
Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, sõlmivad komisjon ja 
solveerimisnõukogu vastastikuse 
mõistmise memorandumi 
solveerimisasutusega ja iga sellise 
mitteosaleva liikmesriigi pädeva 
asutusega, mis on vähemalt ühe 
ülemaailmse süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutuse asukohariigiks 
liidu õiguse kohaselt.
Iga memorandum vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja avaldatakse vastavalt 
konfidentsiaalse teabe nõuetekohase 
käsitlemise nõuetele.

Or. en


