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Tarkistus 404
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKP:n tai osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikista toimenpiteistä, jotka ne vaativat 
laitosta tai konsernia toteuttamaan tai jotka 
ne toteuttavat itse neuvoston asetuksen 
(EU) N:o [ ] 13 b artiklan, direktiivin [ ] 
23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan tai 
direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 
nojalla.

EKP:n tai osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on EKP:n 
lausunnon saatuaan ilmoitettava 
kriisinratkaisuneuvostolle kaikista 
toimenpiteistä, jotka ne vaativat laitosta tai 
konsernia toteuttamaan tai jotka ne 
toteuttavat itse neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [ ] 13 b artiklan, direktiivin [ ] 
23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan tai 
direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKP:n tai osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikista toimenpiteistä, jotka ne vaativat 
laitosta tai konsernia toteuttamaan tai jotka 
ne toteuttavat itse neuvoston asetuksen 
(EU) N:o [ ] 13 b artiklan, direktiivin [ ] 
23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan tai 
direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 
nojalla.

EKP:n on ilmoitettava 
kriisinratkaisuneuvostolle kaikista 
toimenpiteistä, jotka ne vaativat laitosta tai 
konsernia toteuttamaan tai jotka ne 
toteuttavat itse neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [ ] 13 b artiklan, direktiivin [ ] 
23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan tai 
direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 
nojalla.

Or. en
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Tarkistus 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle kaikista ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti saamistaan 
tiedoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 407
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen vastaanottopäivästä 
alkaen valmistella kyseisen laitoksen tai 
konsernin kriisinratkaisua, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin muun 
lainsäädännön mukaisia EKP:n ja 
toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on kuultava 
laitosten suojajärjestelmää, johon laitos 
kuuluu aikoessaan puuttua asiaan 
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varhaisessa vaiheessa. 
Kriisinratkaisuneuvosto puuttuu asiaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
laitosten suojajärjestelmä ei kykene 
estämään järjestelmään kuuluvan 
laitoksen kaatumista.

Or. en

Tarkistus 409
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 3. Kriisinratkaisuneuvoston on kuultava 
asianomaista laitosta tai laitosten 
suojajärjestelmää aikoessaan puuttua 
asiaan varhaisessa vaiheessa. Jos laitos 
on kaatumassa tai todennäköisesti kaatuu 
tai laitosten suojajärjestelmä ei kykene 
estämään siihen kuuluvan laitoksen 
kaatumista, kriisinratkaisuneuvostolla on 
valtuudet 

Or. en

Tarkistus 410
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EKP tai toimivaltainen viranomainen ja 
kriisinratkaisuneuvosto varmistavat, että 
4 kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide ja 
kaikki kriisinratkaisuneuvoston toimet, 
joiden tavoitteena on valmistella 
kriisinratkaisua 2 kohdan mukaisesti, ovat 
yhdenmukaisia.

5. EKP tai toimivaltainen viranomainen ja 
kriisinratkaisuneuvosto varmistavat, että 
4 kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide ja 
kaikki kriisinratkaisuneuvoston toimet, 
joiden tavoitteena on valmistella 
kriisinratkaisua 2 kohdan mukaisesti, ovat 
yhdenmukaisia ja että ne eivät syrji 
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jäsenvaltioita tai osallistumattomien 
jäsenvaltioiden yhteisöjä.

Or. en

Tarkistus 411
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto ottavat 
kumpikin oma toimivaltansa puitteissa 
huomioon kriisinratkaisutavoitteet ja 
valitsevat välineet ja valtuudet, joilla 
niiden näkemyksen mukaan saavutetaan 
parhaiten kyseisen tapauksen olosuhteissa 
olennaiset tavoitteet.

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
kriisinratkaisuneuvosto ottaa oman
toimivaltansa puitteissa huomioon 
kriisinratkaisutavoitteet ja valitsee välineet 
ja valtuudet, joilla sen näkemyksen 
mukaan saavutetaan parhaiten kyseisen 
tapauksen olosuhteissa olennaiset 
tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
ottavat kumpikin oma toimivaltansa 
puitteissa huomioon 
kriisinratkaisutavoitteet ja valitsevat
välineet ja valtuudet, joilla niiden
näkemyksen mukaan saavutetaan parhaiten 
kyseisen tapauksen olosuhteissa olennaiset 
tavoitteet.

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
kriisinratkaisuneuvosto ottaa oman
toimivaltansa puitteissa huomioon 
kriisinratkaisutavoitteet ja valitsee välineet 
ja valtuudet, joilla sen näkemyksen 
mukaan saavutetaan parhaiten kyseisen 
tapauksen olosuhteissa olennaiset 
tavoitteet.
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Or. en

Tarkistus 413
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisutavoitteet ovat seuraavat:

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisutavoitteet on määritelty 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 26 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisutavoitteet on määritelty pankkien elvytystä ja kriisinratkaisua koskevassa 
direktiivissä, joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 414
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa kriittisten toimintojen 
jatkuvuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta



PE521.793v01-00 8/165 AM\1007249FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa kriittisten toimintojen
jatkuvuus;

(a) varmistaa peruspankkitoimintojen 
jatkuvuus;

Or. en

Tarkistus 416
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välttää merkittävien haittojen 
aiheutuminen rahoitusvakaudelle, muun 
muassa estämällä häiriöiden leviäminen, 
sekä pitää yllä markkinakuria;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 417
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välttää merkittävien haittojen 
aiheutuminen rahoitusvakaudelle, muun 
muassa estämällä häiriöiden leviäminen,
sekä pitää yllä markkinakuria;

b) välttää merkittävien haittojen 
aiheutuminen rahoitusvakaudelle ensin 
kansallisella tasolla häiriöiden leviämisen 
estämisellä, sekä pitää yllä markkinakuria;

Or. en

Tarkistus 418
Robert Goebbels
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välttää merkittävien haittojen 
aiheutuminen rahoitusvakaudelle, muun 
muassa estämällä häiriöiden leviäminen, 
sekä pitää yllä markkinakuria;

b) välttää merkittävien haittojen 
aiheutuminen rahoitusvakaudelle ja 
talouden ja yhteiskunnan vakaudelle, 
muun muassa estämällä häiriöiden 
leviäminen, sekä pitää yllä markkinakuria;

Or. en

Perustelu

Komission ja sille suosituksia antavan kriisinratkaisuneuvoston olisi ennen päätöksen 
tekemistä harkittava reaalitalouteen ja kunkin jäsenvaltion yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, joita aiheutuu ryhmän toimiessa. Erityisesti olisi syytä 
harkita tytäryrityksen tai sivuliikkeen roolia luonnollisten henkilöiden ja pk-yritysten 
luotanantajana ja työpaikkojen tarjoajana. 

Tarkistus 419
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) suojata julkisia varoja huolehtimalla 
siitä, että poikkeukselliseen julkiseen 
rahoitustukeen turvaudutaan 
mahdollisimman vähän;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 420
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suojata direktiivin 94/19/EY Poistetaan.
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soveltamisalaan kuuluvia tallettajia ja 
direktiivin 97/9/EY21 soveltamisalaan 
kuuluvia sijoittajia.
__________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä, EYVL L 084, 
26.3.1997, s. 22.

Or. en

Tarkistus 421
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia ja 
direktiivin 97/9/EY21 soveltamisalaan 
kuuluvia sijoittajia.

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia 
riippumatta heidän talletustensa 
luonteesta ja arvosta ja direktiivin 
97/9/EY21 soveltamisalaan kuuluvia 
sijoittajia.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä, EYVL L 84, 
26.3.1997, s. 22.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä, EYVL L 84, 
26.3.1997, s. 22.

Or. pt

Tarkistus 422
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia ja 
direktiivin 97/9/EY21 soveltamisalaan 
kuuluvia sijoittajia.

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia ja 
direktiivin 97/9/EY21 soveltamisalaan 
kuuluvia sijoittajia sekä minimoida 
kaikkiin muihin tallettajiin kohdistuvat 
vaikutukset.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä, EYVL L 84,
26.3.1997, s. 22.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 
26.3.1997, s. 22).

Or. en

Tarkistus 423
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia ja 
direktiivin 97/9/EY21 soveltamisalaan 
kuuluvia sijoittajia.

d) suojata direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalaan kuuluvia tallettajia;

__________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä 
maaliskuuta 1997, sijoittajien 
korvausjärjestelmistä, EYVL L 084, 
26.3.1997, s. 22.

Or. en

Tarkistus 424
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää kestävää ja tasapainoista 
talouskasvua;

Or. en

Perustelu

Kun pankeista on tullut liian suuria kaatuakseen, ne todennäköisesti pahentavat talouden 
epävakautta kriisiaikoina. Siten kriittisen koon yli kasvaneista pankeista on enemmän haittaa 
kuin taloudellista hyötyä.

Tarkistus 425
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) erityisesti suojata kaikkia 
oikeushenkilöiden tekemiä talletuksia 
riippumatta niiden luonteesta ja arvosta, 
sillä kyseisten talletusten lunastamisella 
pankkien kriisinratkaisua varten olisi 
kestämättömiä taloudellisia, 
rahoituksellisia, yhteiskunnallisia, 
työvoimaa koskevia ja verotuksellisia 
vaikutuksia, koska on todennäköistä, että 
näitä varoja tarvitaan yritysten, 
säätiöiden, sosiaalista tukea tarjoavien 
laitosten ja muiden elinten johtamiseen ja 
käteisvirrasta huolehtimiseen sekä 
palkkojen, raaka-aineiden, palvelujen, 
verojen ja hallintokustannusten 
kattamiseen;

Or. pt
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Tarkistus 426
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät välttää 
tarpeetonta arvon tuhoutumista ja pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina.

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina ja toimia 
yleisen edun eikä osakkaiden ja 
luotonantajien edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 427
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät välttää 
tarpeetonta arvon tuhoutumista ja pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin 
pyrkiessään kriisinratkaisuviranomaisen 
on yritettävä välttää tarpeetonta arvon 
tuhoutumista ja pitää kriisinratkaisun 
kustannukset mahdollisimman alhaisina 
syrjimättä mitään jäsenvaltiota tai 
jäsenvaltioiden ryhmää välittömästi tai 
välillisesti.

Or. en

Tarkistus 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät välttää 
tarpeetonta arvon tuhoutumista ja pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin 
pyrkiessään kriisinratkaisuviranomaisen 
on yritettävä välttää tarpeetonta arvon
tuhoutumista ja pitää kriisinratkaisun 
kustannukset mahdollisimman alhaisina.

Or. en

Tarkistus 429
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tasapainottaa 2 kohdassa 
mainitut tavoitteet kunkin 
yksittäistapauksen luonteen ja 
olosuhteiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tasapainottaa 2 kohdassa 
mainitut tavoitteet kunkin 
yksittäistapauksen luonteen ja 
olosuhteiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 431
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tasapainottaa 2 kohdassa 
mainitut tavoitteet kunkin 
yksittäistapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
tasapainottavat 2 kohdassa mainitut 
tavoitteet kunkin yksittäistapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 432
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tasapainottaa 2 kohdassa 
mainitut tavoitteet kunkin 
yksittäistapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Kriisinratkaisuneuvosto ja komissio 
tasapainottavat 2 kohdassa mainitut 
tavoitteet kunkin yksittäistapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 433
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tasapainottaa 2 kohdassa 
mainitut tavoitteet kunkin 
yksittäistapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Kriisinratkaisuneuvosto ja komissio 
tasapainottavat 2 kohdassa mainitut 
tavoitteet kunkin yksittäistapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 434
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisutoimi toteutetaan seuraavia 
periaatteita noudattaen:

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kriisinratkaisutoimi 
toteutetaan pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 29 artiklassa 
tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisun yleiset periaatteet on määritelty pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivissä, joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisutoimi toteutetaan seuraavia 
periaatteita noudattaen:

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisutoimi toteutetaan pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 436
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisutoimi toteutetaan seuraavia 
periaatteita noudattaen:

1. Toimiessaan 16 artiklassa säädetyn 
kriisinratkaisumenettelyn mukaisesti 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttavat kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kriisinratkaisutoimi 
toteutetaan seuraavia periaatteita 
noudattaen:

Or. en

Tarkistus 437
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tappioista vastaavat ensin 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen osakkeenomistajat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tappioista vastaavat ensin 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen osakkeenomistajat;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 439
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen velkojat vastaavat tappioista 
osakkeenomistajien jälkeen 15 artiklan 
mukaisen velkojien saamisten 
etuoikeusjärjestyksen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen velkojat vastaavat tappioista 
osakkeenomistajien jälkeen 15 artiklan 
mukaisen velkojien saamisten 
etuoikeusjärjestyksen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 441
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen johto vaihdetaan, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa katsotaan, että 
olosuhteiden mukaan koko johdon tai sen 
osan jatkaminen tehtävässään on tarpeen 
kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen johto vaihdetaan, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa katsotaan, että 
olosuhteiden mukaan koko johdon tai sen 
osan jatkaminen tehtävässään on tarpeen 
kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilöiden ja yhteisöjen katsotaan 
oikeudenmukaisen menettelyn mukaisesti 
olevan vastuussa kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen kaatumisesta 
siinä laajuudessa kuin ne ovat vastuussa 

Poistetaan.



PE521.793v01-00 20/165 AM\1007249FI.doc

FI

kansallisen lainsäädännön nojalla;

Or. en

Tarkistus 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilöiden ja yhteisöjen katsotaan 
oikeudenmukaisen menettelyn mukaisesti 
olevan vastuussa kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen kaatumisesta 
siinä laajuudessa kuin ne ovat vastuussa 
kansallisen lainsäädännön nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 445
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) samaan luokkaan kuuluvia velkojia 
kohdellaan yhtäläisellä tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) samaan luokkaan kuuluvia velkojia 
kohdellaan yhtäläisellä tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 447
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) velkojille ei saa aiheutua suurempia 
tappioita kuin niille olisi aiheutunut, jos 
2 artiklassa tarkoitettu yhteisö olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) velkojille ei saa aiheutua suurempia 
tappioita kuin niille olisi aiheutunut, jos 
2 artiklassa tarkoitettu yhteisö olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 449
Sławomir Nitras
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen johto antaa kaiken tarvittavan 
tuen kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

Eräitä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin periaatteita ei ole sisällytetty 
ehdotukseen. On suotavaa varmistaa, että ehdotus yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa, jotta kriisinratkaisua koskevat 
määräykset olisivat yhdenmukaisia koko sisämarkkinoilla.

Tarkistus 450
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kaatumisen syyt ja vastuu sen 
kaatumisesta tutkitaan;

Or. en

Perustelu

Eräitä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin periaatteita ei ole sisällytetty 
ehdotukseen. On suotavaa varmistaa, että ehdotus yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa, jotta kriisinratkaisua koskevat 
määräykset olisivat yhdenmukaisia koko sisämarkkinoilla.

Tarkistus 451
Sławomir Nitras



AM\1007249FI.doc 23/165 PE521.793v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) tallettajien saatavat on suojattu 
riittävästi.

Or. en

Perustelu

Eräitä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin periaatteita ei ole sisällytetty 
ehdotukseen. On suotavaa varmistaa, että ehdotus yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa, jotta kriisinratkaisua koskevat 
määräykset olisivat yhdenmukaisia koko sisämarkkinoilla.

Tarkistus 452
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f d) kriisinratkaisutoimi on toteutettava 
direktiivissä [ ] määriteltyjen suojatoimien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Eräitä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin periaatteita ei ole sisällytetty 
ehdotukseen. On suotavaa varmistaa, että ehdotus yhdenmukaistetaan mahdollisimman 
pitkälle pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa, jotta kriisinratkaisua koskevat 
määräykset olisivat yhdenmukaisia koko sisämarkkinoilla.

Tarkistus 453
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitos on konserniyhtiö, 
kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
komissio käyttävät kriisinratkaisuvälineitä 
ja -valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
unionissa ja erityisesti niissä 
jäsenvaltiossa, joissa konserni toimii.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitos on konserniyhtiö, 
kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
komissio käyttävät kriisinratkaisuvälineitä 
ja -valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
unionissa ja erityisesti niissä 
jäsenvaltiossa, joissa konserni toimii.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitos on konserniyhtiö, 2. Jos laitos on konserniyhtiö, 
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kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
komissio käyttävät kriisinratkaisuvälineitä 
ja -valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
unionissa ja erityisesti niissä jäsenvaltiossa, 
joissa konserni toimii.

kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
käyttävät kriisinratkaisuvälineitä ja 
-valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
unionissa ja erityisesti niissä jäsenvaltiossa, 
joissa konserni toimii.

Or. en

Tarkistus 456
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitos on konserniyhtiö, 
kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
komissio käyttävät kriisinratkaisuvälineitä 
ja -valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
unionissa ja erityisesti niissä jäsenvaltiossa, 
joissa konserni toimii.

2. Jos laitos on konserniyhtiö, 
kriisinratkaisuneuvosto ja tarvittaessa 
komissio käyttävät kriisinratkaisuvälineitä 
ja -valtuuksia tavalla, jolla minimoidaan 
muille konserniyhtiöille ja koko 
konsernille aiheutuvat vaikutukset sekä 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen 
sekä taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
vakauteen unionissa ja erityisesti niissä 
jäsenvaltiossa, joissa konserni toimii.

Or. en

Perustelu

Komission ja sille suosituksia antavan kriisinratkaisuneuvoston olisi ennen päätöksen 
tekemistä harkittava reaalitalouteen ja kunkin jäsenvaltion yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, joita aiheutuu ryhmän toimiessa. Erityisesti olisi syytä 
harkita tytäryrityksen tai sivuliikkeen roolia luonnollisten henkilöiden ja pk-yritysten 
luotanantajana ja työpaikkojen tarjoajana. 

Tarkistus 457
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun laitos kuuluu laitosten 
suojajärjestelmään, 
kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisun välineitä ja 
toimivaltaansa ainoastaan siinä 
tapauksessa, että laitosten 
suojajärjestelmä ei kykene estämään 
siihen kuuluvan laitoksen kaatumista.

Or. en

Tarkistus 458
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 artiklassa tarkoitettuun yhteisöön 
sovelletaan liiketoiminnan myyntiä, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttöä tai 
varojen erottelua, kyseisen yhteisön 
katsotaan olevan konkurssimenettelyn tai 
muun samankaltaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
direktiivin 2001/23/EY22 5 artiklan 1 
kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

__________________
22 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, 
annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, EYVL 82, 
22.3.2001, s. 16.

Or. en
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Tarkistus 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 artiklassa tarkoitettuun yhteisöön 
sovelletaan liiketoiminnan myyntiä, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttöä tai 
varojen erottelua, kyseisen yhteisön 
katsotaan olevan konkurssimenettelyn tai 
muun samankaltaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
direktiivin 2001/23/EY22 5 artiklan 1 
kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

__________________
22 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, 
annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, EYVL 82, 
22.3.2001, s. 16.

Or. en

Tarkistus 460
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa rahoituslaitokseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

1. EKP käynnistää pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 28 artiklan 
mukaisesti rahoituslaitokseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä rahoituslaitoksen että emoyrityksen 
osalta.
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Or. en

Perustelu

Rahoituslaitosten ja emoyritysten kriisinratkaisu on määritelty pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivissä, joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa rahoituslaitokseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa 
rahoituslaitokseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä [ ] 
säädetyt edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

Or. en

Tarkistus 462
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa rahoituslaitokseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

1. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat rahoituslaitokseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä rahoituslaitoksen että emoyrityksen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 463
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa rahoituslaitokseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

1. Komissio toteuttaa 
kriisinratkaisuneuvoston laatiman 
päätösluonnoksen perusteella 
rahoituslaitokseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä rahoituslaitoksen että emoyrityksen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 464
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa rahoituslaitokseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä 
rahoituslaitoksen että emoyrityksen osalta.

1. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat rahoituslaitokseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä rahoituslaitoksen että emoyrityksen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 465
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 2 artiklan 
b alakohdassa tarkoitettuun 

Poistetaan.
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emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä emoyrityksen että yhden tai 
useamman laitoksena toimivan 
tytäryrityksen osalta.

Or. en

Tarkistus 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 2 artiklan 
b alakohdassa tarkoitettuun emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä emoyrityksen 
että yhden tai useamman laitoksena 
toimivan tytäryrityksen osalta.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa 
2 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun 
emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä
säädetyt edellytykset täyttyvät sekä 
emoyrityksen että yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen osalta.

Or. en

Tarkistus 467
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 2 artiklan 
b alakohdassa tarkoitettuun emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä emoyrityksen 
että yhden tai useamman laitoksena 
toimivan tytäryrityksen osalta.

2. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettuun emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä emoyrityksen että yhden tai 
useamman laitoksena toimivan 
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tytäryrityksen osalta.

Or. en

Tarkistus 468
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 2 artiklan 
b alakohdassa tarkoitettuun emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, kun 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät sekä emoyrityksen 
että yhden tai useamman laitoksena 
toimivan tytäryrityksen osalta.

2. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttavat 2 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettuun emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, kun 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät 
sekä emoyrityksen että yhden tai 
useamman laitoksena toimivan 
tytäryrityksen osalta.

Or. en

Tarkistus 469
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi huolimatta siitä, 
ettei emoyritys täytä 16 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, 
toteuttaa kyseiseen emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, jos 
yksi tai useampi laitoksena toimivista 
tytäryrityksistä täyttää 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset ja 
emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai 

Poistetaan.
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koko konsernin kriisinratkaisu.

Or. en

Tarkistus 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi huolimatta siitä, 
ettei emoyritys täytä 16 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, 
toteuttaa kyseiseen emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, jos 
yksi tai useampi laitoksena toimivista 
tytäryrityksistä täyttää 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset ja 
emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai 
koko konsernin kriisinratkaisu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 471
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi huolimatta siitä, 
ettei emoyritys täytä 16 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä, toteuttaa kyseiseen 
emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, jos yksi tai useampi 
laitoksena toimivista tytäryrityksistä täyttää 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat huolimatta siitä, ettei 
emoyritys täytä 16 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä, toteuttaa kyseiseen 
emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, jos yksi tai useampi 
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16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset ja emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai koko 
konsernin kriisinratkaisu.

laitoksena toimivista tytäryrityksistä täyttää 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset ja emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai koko 
konsernin kriisinratkaisu.

Or. en

Tarkistus 472
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi huolimatta siitä, 
ettei emoyritys täytä 16 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä, toteuttaa kyseiseen 
emoyritykseen kohdistuvan 
kriisinratkaisutoimen, jos yksi tai useampi 
laitoksena toimivista tytäryrityksistä täyttää 
16 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset ja emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai koko 
konsernin kriisinratkaisu.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto voivat huolimatta 
siitä, ettei emoyritys täytä 16 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, 
toteuttaa kyseiseen emoyritykseen 
kohdistuvan kriisinratkaisutoimen, jos yksi 
tai useampi laitoksena toimivista 
tytäryrityksistä täyttää 16 artiklan 
2 kohdassa säädetyt edellytykset ja 
emoyritykseen kohdistuva 
kriisinratkaisutoimi on tarpeen, jotta 
voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
laitoksena toimivan tytäryrityksen tai koko 
konsernin kriisinratkaisu.

Or. en

Tarkistus 473
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan 
mukaista velkojen jättämistä velkakirjojen 
arvon alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisuviranomaiset 
hyödyntävät alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 43 artiklassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 474
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 43 artiklan 
mukaisesti:
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Or. en

Tarkistus 475
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia noudattamalla 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiiviä [ ].

Or. en

Perustelu

Saatavien ensisijaisuusjärjestys on määritelty pankkien elvytystä ja kriisinratkaisua 
koskevassa direktiivissä, joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen kriisinratkaisuneuvosto 
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rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan 
mukaista velkojen jättämistä velkakirjojen 
arvon alaskirjauksen ulkopuolelle,
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

ja osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia noudattamalla 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivissä [ ] vahvistettua 
järjestystä.

Or. en

Tarkistus 477
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät
saamisiin komission päätöksestä 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten päätöksestä alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 43 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 478
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna seuraavaan 
tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksestä 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna seuraavaan 
tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Or. en

Tarkistus 479
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin komission päätöksestä 

Käytettäessä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 3 kohdan mukaista 
velkojen jättämistä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen ulkopuolelle, 
kriisinratkaisuneuvosto ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät 
saamisiin kriisinratkaisuneuvoston 
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alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
noudattamalla käänteistä 
etuoikeusjärjestystä verrattuna seuraavaan 
tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

päätösluonnokseen perustuvasta 
komission päätöksestä alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia noudattamalla 
käänteistä etuoikeusjärjestystä verrattuna 
seuraavaan tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaiseen 
järjestykseen:

Or. en

Tarkistus 480
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 481
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 482
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 483
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 485
Nuno Melo
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

a) hyväksyttävät talletukset eli muut 
talletukset kuin ne, jotka on suljettu 
soveltamisalan ulkopuolelle 12 artiklan 
d ja d a alakohdan nojalla, 

Or. pt

Tarkistus 486
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset ja talletussuojajärjestelmistä 
olevat saamiset,

a) hyväksyttäviin talletuksiin liittyvät 
saamiset,

Or. en

Perustelu

Talletussuojajärjestelmiä ei pitäisi sisällyttää kriisinratkaisun rahoittamiseen.

Tarkistus 487
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuudettomat etuoikeudettomat 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en



AM\1007249FI.doc 41/165 PE521.793v01-00

FI

Tarkistus 488
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuudettomat etuoikeudettomat 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 489
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuudettomat etuoikeudettomat 
saamiset,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 490
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuudettomat etuoikeudettomat 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuudettomat etuoikeudettomat 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut kuin d–f alakohdassa mainitut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 493
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut kuin d–f alakohdassa mainitut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) muut kuin d–f alakohdassa mainitut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 495
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut kuin d–f alakohdassa mainitut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut kuin d–f alakohdassa mainitut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 497
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) toimivan johdon jäsenten saamiset, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 498
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimivan johdon jäsenten saamiset, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 499
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimivan johdon jäsenten saamiset, Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 500
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimivan johdon jäsenten saamiset, Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimivan johdon jäsenten saamiset, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 502
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen 
pääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 503
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen 
pääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 504
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen 
pääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 505
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen 
pääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen 
pääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 507
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ydinpääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 508
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ydinpääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 509
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ydinpääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 510
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ydinpääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ydinpääoman instrumentteihin liittyvät 
saamiset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 512
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jolloin etuoikeusjärjestys on f alakohdasta 
a alakohtaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 513
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

jolloin etuoikeusjärjestys on f alakohdasta 
a alakohtaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 514
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jolloin etuoikeusjärjestys on f alakohdasta 
a alakohtaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jolloin etuoikeusjärjestys on f alakohdasta 
a alakohtaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 516
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos toimivaltainen viranomainen, myös 
EKP, arvioi, että 2 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
osalta, sen on ilmoitettava tämä arvio 
viipymättä komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle.

Edellä tarkoitettu ilmoitus voidaan antaa 
kriisinratkaisuneuvoston tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen arvion 
jälkeen, jos jompikumpi niistä katsoo, että 
laitos on kaatumassa tai todennäköisesti 
kaatuu.
Edellä tarkoitettu ilmoitus annetaan sen 
jälkeen, kun kriisinratkaisuneuvostoa tai 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista on 
kuultu.

Or. en

Tarkistus 517
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos EKP päättää omasta aloitteestaan 
tai saatuaan ilmoituksen kansalliselta 
kriisinratkaisuviranomaiselta, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava päätöksestä viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos EKP arvioi, että 2 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
osalta, sen on ilmoitettava tämä arvio 
viipymättä kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 519
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos EKP arvioi, että 2 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
osalta, sen on ilmoitettava tämä arvio 
viipymättä komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 520
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 2 
kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos EKP tai pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 2 artiklan 
20 kohdassa määritelty toimivaltainen 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
arvioi, että 2 kohdan a ja b alakohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. nl

Tarkistus 521
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

1. Jos EKP tai kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen pyydettyään 
EKP:ltä lausuntoa arvioi, että 2 kohdan 
a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
osalta, sen on ilmoitettava tämä arvio 
viipymättä komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 522
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EKP tai kansallinen 1. Jos EKP tai kansallinen 
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kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa
tarkoitetun yhteisön osalta, sen on 
ilmoitettava tämä arvio viipymättä 
komissiolle ja kriisinratkaisuneuvostolle.

kriisinratkaisuviranomainen EKP:tä 
kuultuaan arvioi, että 2 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
osalta, sen on ilmoitettava tämä arvio 
viipymättä komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 523
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvosto laatii ja tekee 
kaikki kriisinratkaisumenettelyä koskevat 
päätöksensä 50 artiklassa tarkoitetussa 
johdon istunnossa.

Or. en

Tarkistus 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan kriisinratkaisuneuvosto
arvioi, täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

2. EKP arvioi, täyttyvätkö seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Tarkistus 525
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

2. Kriisinratkaisuneuvosto tai komissio 
voi myös pyytää arviota kansalliselta 
kriisinratkaisuviranomaiselta tai EKP:ltä. 
Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen kriisinratkaisuneuvosto antaa 
arvion todentaakseen, täyttyvätkö 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan kriisinratkaisuneuvosto 
arvioi, täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen kriisinratkaisuneuvosto arvioi 
johdon istunnossa, täyttyvätkö seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Tarkistus 527
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhteisö on kaatumassa tai sen 
kaatuminen on todennäköistä;

a) yhteisö on kaatumassa tai sen 
kaatuminen on todennäköistä erityisesti 
omien varojen tai likviditeetin puutteen 
vuoksi;
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Or. en

Tarkistus 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella tai valvontatoimella (mukaan 
luettuina varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet tai pääomainstrumenttien 
alaskirjaus tai muuntaminen 14 artiklan 
mukaisesti);

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella (mukaan luettuina 
talletussuojajärjestelmät tai laitosten 
suojajärjestelmät) tai valvontatoimella 
(mukaan luettuina varhaisen asiaan 
puuttumisen toimenpiteet tai 
pääomainstrumenttien alaskirjaus tai 
muuntaminen 14 artiklan mukaisesti) tai 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
toteuttamalla laitoksen likvidointia 
koskevalla toimella;

Or. de

Tarkistus 529
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella tai valvontatoimella (mukaan 

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella (mukaan luettuina 
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luettuina varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet tai pääomainstrumenttien 
alaskirjaus tai muuntaminen 14 artiklan 
mukaisesti);

talletussuojajärjestelmät tai laitosten 
suojajärjestelmät) tai valvontatoimella 
(mukaan luettuina varhaisen asiaan 
puuttumisen toimenpiteet tai 
pääomainstrumenttien alaskirjaus tai 
muuntaminen 14 artiklan mukaisesti);

Or. en

Perustelu

Talletussuojajärjestelmien ja laitosten suojajärjestelmien maininta vaihtoehtoisina yksityisen 
sektorin toimina vastaa pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 27 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan versiota, joka hyväksyttiin ECON-valiokunnassa. Tällaiset 
solidaarisuusmekanismit ovat osoittaneet toimivuutensa eräissä jäsenvaltioissa, ja ne olisi 
otettava huomioon, ennen kuin toteutetaan yhteisen kriisinratkaisumekanismin mukaisia 
toimia. 

Tarkistus 530
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella tai valvontatoimella (mukaan 
luettuina varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet tai pääomainstrumenttien 
alaskirjaus tai muuntaminen 14 artiklan 
mukaisesti);

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella (mukaan luettuina 
talletussuojajärjestelmät tai laitosten 
suojajärjestelmät) tai valvontatoimella 
(mukaan luettuina varhaisen asiaan 
puuttumisen toimenpiteet tai
pääomainstrumenttien alaskirjaus tai 
muuntaminen 14 artiklan mukaisesti);

Or. en

Tarkistus 531
Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella tai valvontatoimella (mukaan 
luettuina varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet tai pääomainstrumenttien 
alaskirjaus tai muuntaminen 14 artiklan 
mukaisesti);

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön 
kaatuminen voidaan estää kohtuullisen ajan 
kuluessa millään siihen kohdistuvalla 
laitosten suojajärjestelmällä, 
vaihtoehtoisella yksityisen sektorin 
toimella tai valvontatoimella (mukaan 
luettuina varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet tai pääomainstrumenttien 
alaskirjaus tai muuntaminen 14 artiklan 
mukaisesti);

Or. en

Tarkistus 532
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kriisinratkaisuneuvosto tekee 
tällaisen arvion omasta aloitteestaan, 
2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen 
edellytysten täyttymistä 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön osalta on arvioitava 
kuullen EKP:tä ja toimivaltaista 
kansallista viranomaista ja tiiviissä 
yhteistyössä niiden kanssa.

Or. nl
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Tarkistus 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vahvistettu pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä.

Tarkistus 534
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki 
on tarpeen, lukuun ottamatta kuitenkaan 
tapauksia, joissa vakavan häiriön 
korjaamiseksi jäsenvaltion taloudessa ja 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi kyseinen 
poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki 
myönnetään jossakin seuraavista 
muodoista:

d) julkinen rahoitustuki on tarpeen, lukuun 
ottamatta kuitenkaan tapauksia, joissa 
vakavan häiriön korjaamiseksi jäsenvaltion 
taloudessa ja rahoitusvakauden 
säilyttämiseksi kyseinen poikkeuksellinen 
julkinen rahoitustuki myönnetään jossakin 
seuraavista muodoista:

Or. en

Tarkistus 535
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) omien varojen lisäys tai Poistetaan.
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pääomainstrumenttien hankinta 
sellaiseen hintaan ja sellaisin ehdoin, 
joista ei aiheudu yhteisölle etua, kun 2 
kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut 
olosuhteet ja 14 artiklassa tarkoitetut 
olosuhteet eivät kummatkaan ole 
voimassa silloin, kun julkinen tuki 
myönnetään.

Or. de

Tarkistus 536
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 2 kohdan c alakohdan 
soveltamiseksi kriisinratkaisutoimea on 
pidettävä yleisen edun mukaisena, jos sillä 
saavutetaan yksi tai useampi sellainen 
12 artiklassa määritelty 
kriisinratkaisutavoite, jota ei voitaisi 
saavuttaa samassa laajuudessa 
tavanomaisten 
maksukyvyttömyysmenettelyjen 
mukaisella yhteisön likvidoinnilla, ja jos 
kriisinratkaisutoimi on oikeassa suhteessa 
kyseisiin tavoitteisiin.

4. Edellä olevan 2 kohdan c alakohdan 
soveltamiseksi kriisinratkaisutoimea on 
pidettävä yleisen edun mukaisena, jos sillä 
saavutetaan yksi tai useampi sellainen 
12 artiklassa määritelty 
kriisinratkaisutavoite, jota ei voitaisi 
saavuttaa samassa laajuudessa 
tavanomaisten 
maksukyvyttömyysmenettelyjen 
mukaisella yhteisön likvidoinnilla, ja jos 
kriisinratkaisutoimi on oikeassa suhteessa 
kyseisiin tavoitteisiin. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuvälineitä olisi käytettävä 
vain järjestelmän kannalta merkittäviin 
laitoksiin, kun tämä on välttämätöntä 
rahoitusvakaustavoitteen vuoksi yleisen 
edun nimissä.

Or. en

Tarkistus 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) suositus asettaa yhteisö 
kriisinratkaisuun;
b) 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kriisinratkaisuvälineiden kehys;
c) kriisinratkaisurahaston 71 artiklan 
mukaisen, kriisinratkaisutoimea tukevan 
käytön kehys.

Or. en

Tarkistus 538
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava
ainakin seuraavat tiedot:

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun. 
Kriisinratkaisuneuvoston on vahvistettava 
ainakin seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 539
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale



AM\1007249FI.doc 61/165 PE521.793v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
yhteisön asettamista kriisinratkaisuun. 
Suosituksessa on oltava ainakin seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 540
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto ehdottaa 
päätösluonnoksessa komissiolle yhteisön 
asettamista kriisinratkaisuun. 
Päätösluonnoksessa on oltava ainakin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 541
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 

5. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo 
kaikkien 2 kohdassa vahvistettujen 
edellytysten täyttyvän, se suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
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ainakin seuraavat tiedot: ainakin seuraavat tiedot:

Or. nl

Tarkistus 542
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

5. Jos jokin 2 kohdassa vahvistettu 
edellytys täyttyy, kriisinratkaisuneuvosto 
suosittelee komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot: 

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisutoimien olisi oltava mahdollisimman ripeitä ja yksinkertaisia.

Tarkistus 543
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suositus asettaa yhteisö 
kriisinratkaisuun;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 544
Sari Essayah
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kriisinratkaisurahaston 71 artiklan 
mukaisen, kriisinratkaisutoimea tukevan 
käytön kehys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rahaston käyttö ei vastaa tehtävää, jonka mukaan toimet on toteutettava mahdollisimman 
vähin kustannuksin.

Tarkistus 545
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en



PE521.793v01-00 64/165 AM\1007249FI.doc

FI

Tarkistus 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä komission toimet oikeuttava olosuhteiden kiireellisyys merkitsee, eikä ole 
selvää, onko oikein antaa komissiolle tällaisia valtuuksia.

Tarkistus 547
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 

Poistetaan.
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suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. de

Tarkistus 548
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Komissiolla ei pidä olla johtavaa asemaa kriisinratkaisumenettelyssä, eikä sen pidä tehdä 
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luottolaitoksen kriisinratkaisua koskevia päätöksiä. Siten komission ei pidä päättää yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisumenettelyyn, koska asia ei kuulu komission toimivaltaan.

Tarkistus 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun,
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät ja ottaen huomioon 
tapauksen olosuhteiden kiireellisyyden 
EKP päättää omasta aloitteestaan tai 
kriisinratkaisuneuvoston mahdollisesti 
antaman suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun. 
Kriisinratkaisuneuvosto myös päättää
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä.

Or. en

Perustelu

ECON-valiokunta katsoi pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä käsitellessään, että 
toimivaltainen viranomainen (yhteisessä vakautusmekanismissa EKP) käynnistää 
kriisinratkaisun.

Tarkistus 550
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 6. Saatuaan kriisinratkaisuneuvostolta 
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olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

päätösluonnoksen komissio tekee 
päätöksen päätösluonnoksen 
hyväksymisestä ja kyseiseen yhteisöön 
sovellettavien kriisinratkaisuvälineiden 
kehyksestä ja tarvittaessa 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi pyytää 
kriisinratkaisuneuvostoa tarkistamaan 
päätösluonnosta.

Or. en

Tarkistus 551
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Otettuaan huomioon 5 kohdassa 
tarkoitetun kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksen ja tarvittaessa mahdollisen 
1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen
komissio harkitsee, ovatko 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset 
täyttyneet, ja päättää tämän perusteella 
yhteisön asettamisesta tai asettamatta 
jättämisestä kriisinratkaisuun. Komissio 
osallistuu 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisen 
arviointiin kriisinratkaisuneuvoston ja 
soveltuvin osin EKP:n tai 1 kohdassa 
tarkoitetun toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen mukana. Tämän jälkeen 
komissio päättää 5 kohdassa tarkoitetun 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksen 
perusteella kyseiseen yhteisöön 
sovellettavien kriisinratkaisuvälineiden 
kehyksestä ja kriisinratkaisurahaston 
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kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. 

Jos komissio aikoo hylätä 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksen tai 
hyväksyä sen muutettuna, sen on 
palautettava suositus 
kriisinratkaisuneuvostolle ja ilmoitettava 
tapauksen mukaan joko hylkäämisen tai 
ehdotettujen muutosten perusteet. 
Komissio voi asettaa 
kriisinratkaisuneuvostolle määräajan, 
jonka kuluessa kriisinratkaisuneuvosto 
voi muuttaa alkuperäistä suositustaan 
komission ehdottamien muutosten 
perusteella ja toimittaa se uudelleen 
komissiolle. 
Jos kriisinratkaisuneuvosto ei ole 
komission asettamaan määräaikaan 
mennessä antanut muutettua suositusta 
tai jos sen antama muutettu suositus ei 
vastaa komission ehdottamia muutoksia, 
komissio voi hyväksyä päätöksen 
6 kohdan ensimmäisen osan mukaisesti ja 
muutoksin, joita se pitää tarpeellisina, tai 
hylätä suosituksen. 
Kriisinratkaisuneuvostolla on erikseen 
perusteltuja kiireellisiä tapauksia lukuun 
ottamatta vähintään viisi työpäivää aikaa 
harkita komission ehdottamia muutoksia. 
Saatuaan 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen komissio voi asettaa 
määräajan 5 kohdassa tarkoitetun 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksen 
toimittamiselle. Jos 
kriisinratkaisuneuvosto ei anna omaa 
suositustaan tässä määräajassa, komissio 
voi tehdä päätökseen omasta aloitteestaan 
6 kohdan ensimmäisen osan mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 552
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Komissio päättää 
kriisinratkaisuneuvoston 5 kohdan 
mukaisesti antaman suosituksen
perusteella yhteisön mahdollisesta 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Jos komissio ei aio hyväksyä 
kriisinratkaisuneuvoston antamaa 
suositusta tai se aikoo hyväksyä sen vain 
muutettuna, se lähettää sen takaisin 
kriisinratkaisuneuvostolle ja ilmoittaa, 
miksi se ei aio hyväksyä sitä, tai jos on 
kyse muutoksista, selvittää 
kaavailemiensa muutosten syyt. Komissio 
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa 
kriisinratkaisuneuvosto voi muuttaa 
alkuperäistä suositustaan komission 
ehdottamien muutosten perusteella ja 
toimittaa muutetun suosituksen 
komissiolle. Kriisinratkaisuneuvostolla on 
erikseen perusteltuja kiireellisiä tapauksia 
lukuun ottamatta vähintään viisi 
työpäivää aikaa harkita komission 
ehdottamia muutoksia. 

Or. en

Tarkistus 553
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 

6. Komissio päättää 
kriisinratkaisuneuvoston 5 kohdan 
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päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

mukaisesti antaman suosituksen
perusteella ja kuultuaan EKP:tä ja 
kansallisia toimivaltaisia viranomaisia 
yhteisön asettamisesta kriisinratkaisuun 
sekä kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. 

Or. en

Tarkistus 554
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää yhteisön asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä kyseiseen yhteisöön 
sovellettavien kriisinratkaisuvälineiden 
kehyksestä ja kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en
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Tarkistus 555
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun. 

Or. en

Perustelu

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 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 556
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Jos komissio ei aio hyväksyä 
kriisinratkaisuneuvoston antamaa 
suositusta tai se aikoo hyväksyä sen vain 
muutettuna, se lähettää sen takaisin 
kriisinratkaisuneuvostolle ja ilmoittaa, 
miksi se ei aio hyväksyä sitä, tai jos on 
kyse muutoksista, selvittää 
kaavailemiensa muutosten syyt. Komissio 
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa 
kriisinratkaisuneuvosto voi muuttaa 
alkuperäistä suositustaan komission 
ehdottamien muutosten perusteella ja 
toimittaa muutetun suosituksen 
komissiolle. Jos kriisinratkaisuneuvosto ei 
ole komission asettamaan määräaikaan 
mennessä antanut muutettua suositusta 
tai jos sen antama muutettu suositus ei 
vastaa komission ehdottamia muutoksia, 
komissio voi hyväksyä päätöksen edellä 
olevan kohdan mukaisesti ja muutoksin, 
joita se pitää tarpeellisina, tai hylätä 
suosituksen.

Or. en

Tarkistus 557
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät
omasta aloitteestaan tai mahdollisen 
1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai 
5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat omasta aloitteestaan 
päättää asettaa yhteisön kriisinratkaisuun, 
jos kaikki 2 artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 558
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai 
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 



PE521.793v01-00 74/165 AM\1007249FI.doc

FI

kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Kriisinratkaisuneuvostolla on erikseen 
perusteltuja kiireellisiä tapauksia lukuun 
ottamatta vähintään viisi työpäivää aikaa 
harkita komission ehdottamia muutoksia. 

Or. en

Tarkistus 559
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
aikoo päättää kuultuaan EKP:tä ja 
kansallisia toimivaltaisia viranomaisia
olla asettamatta yhteisöä kriisinratkaisuun, 
koska 2 artiklan c alakohdassa säädetty 
edellytys ei täyty, komissio kuulee 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista.
Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
komission päätösluonnoksella ja 
mahdollisella kansallisen lainsäädännön 
mukaisella myöhemmällä päätöksellä olisi 
kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauteen, 
talouteen tai sosiaalijärjestelmään, 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
ilmaisee komissiolle vastalauseensa 
selittäen yksityiskohtaisesti, mitä kielteisiä 
seurauksia päätöksestä saattaisi aiheutua. 
Kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
Komissio harkitsee huolellisesti 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
esittämiä argumentteja ja vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Jos komissio antaa perustellun 
päätöksen siitä, että yhteisöä ei aseteta 
kriisinratkaisuun, kyseinen yhteisö 
likvidoidaan kansallisen 
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maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jokaisella pankin selvitystilaa koskevalla komission päätöksellä, semminkin sen omasta 
aloitteestaan tekemällä, on taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia (työllisyysaste, 
vaikutukset yleisöön ja heijastevaikutukset pk-yrityksiin). Tällainen päätös vaikuttaa 
talletussuojajärjestelmään ja loppujen lopuksi julkiseen talouteen (talletussuojajärjestelmiä 
koskevan direktiivin mukaisen valtion takauksen perusteella). Tästä syystä päätöstä ei voida 
tehdä komission aloitteesta, vaan se on tehtävä tiiviissä yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa.

Tarkistus 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

7. EKP:n ja kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille. Jos EKP
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 561
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission päätös osoitetaan 7. Jos kriisinratkaisuneuvosto päättää olla 
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kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

asettamatta yhteisöä kriisinratkaisuun, 
koska 2 artiklan c alakohdassa säädetty 
edellytys ei täyty, kyseinen yhteisö 
likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 562
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

7. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 563
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisen 

7. Komission päätös osoitetaan 
kriisinratkaisuneuvostolle. Jos komissio 
päättää olla asettamatta yhteisöä 
kriisinratkaisuun, koska 2 artiklan 
c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, 
kyseinen yhteisö likvidoidaan kansallisten 
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maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

kriisinratkaisumekanismien tai 
kansallisten talletussuojajärjestelmien 
mukaisesti toteuttamin toimenpitein tai 
kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 564
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun kriisinratkaisuneuvosto katsoo, 
että kriisinratkaisutoimea on tuettava 
rahastosta 71 artiklan mukaisesti, se 
antaa 5 kohdassa tarkoitetun 
päätösluonnosta koskevan ehdotuksen 
neuvostolle. Luonnoksessa on 5 kohdassa 
tarkoitettujen seikkojen lisäksi oltava 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisuntoimea tukevan käytön 
kehys.

Or. en

Tarkistus 565
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Neuvosto päättää 
kriisinratkaisuneuvoston 8 kohdan 
mukaisesti antaman ehdotuksen 
perusteella yhteisön mahdollisesta 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
asianomaiseen yksikköön sovellettavien 
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kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä. Kun 
neuvosto ei aio hyväksyä 
kriisinratkaisuneuvoston antamaa 
suositusta tai se aikoo hyväksyä sen vain 
muutettuna, se lähettää sen takaisin 
kriisinratkaisuneuvostolle ja ilmoittaa, 
miksi se ei aio hyväksyä sitä, tai jos on 
kyse muutoksista, selvittää 
kaavailemiensa muutosten syyt. Neuvosto 
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa 
kriisinratkaisuneuvosto voi muuttaa 
alkuperäistä suositustaan neuvoston 
ehdottamien muutosten perusteella ja 
toimittaa muutetun suosituksen 
neuvostolle. Jos kriisinratkaisuneuvosto 
ei ole neuvoston asettamaan määräaikaan 
mennessä antanut muutettua suositusta 
tai jos sen antama muutettu suositus ei 
vastaa neuvoston ehdottamia muutoksia, 
neuvosto voi hyväksyä päätöksen edellä 
olevan kohdan mukaisesti ja muutoksin, 
joita se pitää tarpeellisina, tai hylätä 
suosituksen. Neuvosto tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä ottamatta huomioon 
niiden neuvoston jäsenten ääniä, jotka 
eivät ole osallistuvia jäsenvaltioita.

Or. en

Tarkistus 566
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
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päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvoston on 
tehtävä päätös vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Tarkistus 567
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.
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komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Tarkistus 568
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Tarkistus 569
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
päätöksellä käyttöön otetun kehyksen 
rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Tarkistus 570
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission tai neuvoston päätöksellä 
käyttöön otetun kehyksen rajoissa 
20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
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päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Tarkistus 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää EKP:n
päätöksellä käyttöön otetun kehyksen 
rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
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komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta. komissio on tehnyt päätöksen valtiontuesta.

Or. en

Perustelu

ECON-valiokunta katsoi pankkien elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaa direktiiviä 
käsitellessään, että toimivaltainen viranomainen (yhteisessä vakautusmekanismissa EKP) 
käynnistää kriisinratkaisun.

Tarkistus 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen 
valtiontuesta.

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää johdon 
istunnossa komission päätöksellä käyttöön 
otetun kehyksen rajoissa 20 artiklan 
mukaisesta kriisinratkaisujärjestelmästä 
sekä varmistaa, että asianomaiset 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
toteuttavat tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 
56-64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia.

Or. en
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Tarkistus 573
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Kun kyseessä on muu kuin 
järjestelmän kannalta merkittävä 
luottolaitos, kyseiseen laitokseen 
toimivaltaa harjoittava kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen laatii 
kriisinratkaisua koskevan luonnoksen, 
jolle on saatava kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksyntä. Jos kriisinratkaisuneuvosto 
hylkää johdon istunnossa kyseisen 
järjestelmän, järjestelmä viedään 
täysistuntoon.

Or. en

Tarkistus 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo 
saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan, että 
kriisinratkaisutoimenpiteet voivat olla 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, se 
pyytää asianomaista osallistuvaa 
jäsenvaltiota tai asianomaisia osallistuvia 
jäsenvaltioita ilmoittamaan 
suunnitelluista toimenpiteistä viipymättä 
komissiolle SEUT-sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 575
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo 
saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan, että 
kriisinratkaisutoimenpiteet voivat olla 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, se pyytää 
asianomaista osallistuvaa jäsenvaltiota tai 
asianomaisia osallistuvia jäsenvaltioita 
ilmoittamaan suunnitelluista toimenpiteistä 
viipymättä komissiolle SEUT-sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että 
kriisinratkaisujärjestelmän 
kriisinratkaisutoimenpiteet voivat olla 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, se pyytää 
asianomaista osallistuvaa jäsenvaltiota tai 
asianomaisia osallistuvia jäsenvaltioita 
ilmoittamaan suunnitelluista toimenpiteistä 
viipymättä komissiolle SEUT-sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siltä osin kuin 
kriisinratkaisuneuvoston ehdottama 
kriisinratkaisutoimi merkitsee 
kriisinratkaisurahaston käyttöä eikä 
siihen sisälly SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontukea, komissio soveltaa 
rinnakkaisesti ja analogisesti SEUT-
sopimuksen 107 artiklan soveltamiseksi 
vahvistettuja perusteita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siltä osin kuin kriisinratkaisuneuvoston 
ehdottama kriisinratkaisutoimi merkitsee 
kriisinratkaisurahaston käyttöä eikä siihen 
sisälly SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, 
komissio soveltaa rinnakkaisesti ja 
analogisesti SEUT-sopimuksen 
107 artiklan soveltamiseksi vahvistettuja 
perusteita.

10. Siltä osin kuin kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunnossa ehdottama 
kriisinratkaisutoimi merkitsee 
kriisinratkaisurahaston käyttöä eikä siihen 
sisälly SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, 
komissio soveltaa rinnakkaisesti ja 
analogisesti SEUT-sopimuksen 
107 artiklan soveltamiseksi vahvistettuja 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Komissiolla on valtuudet saada 
kriisinratkaisuneuvostolta kaikki tiedot, 
joita se pitää merkityksellisinä tämän 
asetuksen ja tarvittaessa SEUT-
sopimuksen 107 artiklan mukaisten 
tehtäviensä suorittamisessa. 
Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
saada tämä osaston 5 luvun mukaisesti 
keneltä tahansa henkilöltä tiedot, jotka se 
tarvitsee kriisinratkaisutoimen 
valmisteluun ja kriisinratkaisutoimea 
koskevaan päätöksentekoon, mukaan 
luettuina päivitykset ja täydennykset 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitettyihin 
tietoihin.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 579
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Komissiolla on valtuudet saada 
kriisinratkaisuneuvostolta kaikki tiedot, 
joita se pitää merkityksellisinä tämän 
asetuksen ja tarvittaessa SEUT-sopimuksen 
107 artiklan mukaisten tehtäviensä 
suorittamisessa. Kriisinratkaisuneuvostolla 
on valtuudet saada tämä osaston 5 luvun 
mukaisesti keneltä tahansa henkilöltä 
tiedot, jotka se tarvitsee 
kriisinratkaisutoimen valmisteluun ja 
kriisinratkaisutoimea koskevaan 
päätöksentekoon, mukaan luettuina 
päivitykset ja täydennykset 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitettyihin 
tietoihin.

11. Komissiolla ja neuvostolla on 
valtuudet saada kriisinratkaisuneuvostolta 
kaikki tiedot, joita se pitää 
merkityksellisinä tämän asetuksen ja 
tarvittaessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
mukaisten tehtäviensä suorittamisessa. 
Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
saada tämä osaston 5 luvun mukaisesti 
keneltä tahansa henkilöltä tiedot, jotka se 
tarvitsee kriisinratkaisutoimen 
valmisteluun ja kriisinratkaisutoimea 
koskevaan päätöksentekoon, mukaan 
luettuina päivitykset ja täydennykset 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitettyihin 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 580
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Komissiolla on valtuudet saada 
kriisinratkaisuneuvostolta kaikki tiedot, 
joita se pitää merkityksellisinä tämän 
asetuksen ja tarvittaessa SEUT-sopimuksen 
107 artiklan mukaisten tehtäviensä 
suorittamisessa. Kriisinratkaisuneuvostolla 
on valtuudet saada tämä osaston 5 luvun 
mukaisesti keneltä tahansa henkilöltä 

11. Kansallisilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valtuudet saada 
kriisinratkaisuneuvostolta kaikki tiedot, 
joita se pitää merkityksellisinä tämän 
asetuksen ja tarvittaessa SEUT-sopimuksen 
107 artiklan mukaisten tehtäviensä 
suorittamisessa. Kriisinratkaisuneuvostolla 
on valtuudet saada tämä osaston 5 luvun 
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tiedot, jotka se tarvitsee 
kriisinratkaisutoimen valmisteluun ja 
kriisinratkaisutoimea koskevaan 
päätöksentekoon, mukaan luettuina 
päivitykset ja täydennykset 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitettyihin 
tietoihin.

mukaisesti keneltä tahansa henkilöltä 
tiedot, jotka se tarvitsee 
kriisinratkaisutoimen valmisteluun ja 
kriisinratkaisutoimea koskevaan 
päätöksentekoon, mukaan luettuina 
päivitykset ja täydennykset 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitettyihin 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on 
valtuudet suositella komissiolle, että tämä 
muuttaa kriisinratkaisuvälineiden kehystä 
ja kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön 
osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 582
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on 
valtuudet suositella komissiolle, että tämä 
muuttaa kriisinratkaisuvälineiden kehystä 
ja kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön 
osalta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 583
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
suositella komissiolle, että tämä muuttaa 
kriisinratkaisuvälineiden kehystä ja
kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön osalta.

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
muuttaa kriisinratkaisuvälineiden kehystä 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] sallimissa 
rajoissa sekä muuttaa yksittäisten 
jäsenvaltioiden valtiontukeen 
sovellettavien mainitun direktiivin 
valtiontukia koskevien perusteiden 
mukaisesti kriisinratkaisurahaston käytön 
kehystä kriisinratkaisuun asetetun yhteisön 
osalta.

Or. en

Tarkistus 584
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
suositella komissiolle, että tämä muuttaa 
kriisinratkaisuvälineiden kehystä ja 
kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön osalta.

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
suositella komissiolle tai neuvostolle, että 
tämä muuttaa kriisinratkaisuvälineiden 
kehystä ja kriisinratkaisurahaston käytön 
kehystä kriisinratkaisuun asetetun yhteisön 
osalta.

Or. en

Tarkistus 585
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
suositella komissiolle, että tämä muuttaa
kriisinratkaisuvälineiden kehystä ja 
kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön osalta.

12. Kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
suositella kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille, että nämä muuttavat
kriisinratkaisuvälineiden kehystä ja 
kriisinratkaisurahaston käytön kehystä 
kriisinratkaisuun asetetun yhteisön osalta.

Or. en

Tarkistus 586
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Komission arvio rahaston varojen 

käytöstä
1. Kun rahaston varojen mahdolliseen 
käyttöön ei sisälly SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdan mukaista valtion 
tukien käyttöä, komissio käsittelee 
yhdenvertaisten lähtökohtien 
varmistamiseksi rahaston varojen 
mahdollista käyttöä pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin VII osaston 
(rahoitusjärjestelyt) mukaisena 
kansallisena kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä. 
2. Täyttääkseen 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen komissio soveltaa kaikkia 
SEUT-sopimuksen 109 artiklan mukaisia 
asetuksia sekä menettelyjä, tiedonantoja 
ja kaikkia muita toimenpiteitä, jotka 
komissio on julkaissut hoitaakseen 
SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaiset tehtävänsä ja jotka ovat 
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voimassa silloin, kun arviointi on tehtävä. 
3. Jos komissio katsoo tarpeelliseksi 
poiketa 2 kohdassa tarkoitetusta 
toimenpiteestä, komission on ilmoitettava 
siitä kaikille jäsenvaltioille ja annettava 
yksityiskohtainen selitys päätökselleen. 

Or. en

Tarkistus 587
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Kooltaan kriittisten järjestelmien kannalta 

merkittävien yhteisöjen kriisinratkaisu
1. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa 
säädetään, 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai yhteisöjen ryhmää ei enää 
pidetä elinkelpoisena, jos se on 
saavuttanut tai todennäköisesti saavuttaa 
sellaisen koon ja sidoksien tason 
(kriittinen koko), että se uhkaa yksittäisen 
jäsenvaltion tai koko unionin 
talousvakautta.
2. EPV:llä on valtuudet määritellä 
yhteisöjen kriittistä kokoa koskevat 
perusteet. EPV ottaa huomioon muun 
muassa seuraavat tekijät:

a) koko verrattuna kansalliseen bkt:hen ja 
koko EU:n bkt:hen;
b) varojen kokonaisarvo;
c) velkaantumisaste;
d) sidoksien taso;
e) rajatylittävän toiminnan merkitys.
3. Kun yhteisön katsotaan saavuttaneen 
kriittisen koon, toimivaltainen 
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viranomainen ehdottaa 
kriisinratkaisuneuvostolle asianomaisten 
yhteisöjen kriisinratkaisua.
4. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
19 artiklan mukaiset 
kriisinratkaisuvälineet ja kriisinratkaisun 
asianmukaisen aikataulun ottaen 
huomioon toimiensa heijastevaikutukset. 
Kriisinratkaisuneuvosto tekee tiivistä 
yhteistyötä EJRK:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vahvistettu pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä.

Tarkistus 589
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttaa kriisinratkaisutoimen tai käyttää 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia, se varmistaa, että 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön varojen 
ja velkojen oikeudenmukaisen ja 
realistisen arvostuksen tekee henkilö, joka 

1. Ennen kuin kriisinratkaisuneuvosto 
toteuttaa kriisinratkaisutoimen tai käyttää 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia, se noudattaa 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 30 artiklan 
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on riippumaton viranomaisista, myös 
kriisinratkaisuneuvostosta, 
kriisinratkaisuviranomaisesta sekä 
kyseisestä yhteisöstä.

menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Varojen ja velkojen arviointi on määritelty pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä, 
joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 590
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 13 kohdasta muuta johdu, 
arvostus on katsottava lopulliseksi, jos 
kaikkia 3–14 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 591
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdan mukainen riippumaton 
arvostus ei ole mahdollinen, 
kriisinratkaisuneuvosto voi tehdä 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön varojen 
ja velkojen tilapäisen arvostuksen 9 
kohdan säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 592
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvostuksen tavoitteena on arvioida 
kaatumassa olevan tai todennäköisesti 
kaatuvan 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
varojen ja velkojen arvo.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 593
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvostuksen tarkoituksena on Poistetaan.
a) auttaa määrittämään, täyttyvätkö 
kriisinratkaisun edellytykset tai 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen tai 
muuntamisen edellytykset;
b) kriisinratkaisun edellytysten täyttyessä 
auttaa tekemään perusteltu päätös 
2 artiklassa tarkoitettua yhteisöä 
koskevan asianmukaisen 
kriisinratkaisutoimen toteuttamisesta;
c) pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia käytettäessä auttaa 
tekemään perusteltu päätös osakkeiden tai 
muiden omistusinstrumenttien 
mitätöimisen tai laimentamisen 
laajuudesta sekä asiaankuuluvien 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen tai 
muuntamisen laajuudesta;
d) velkakirjojen arvon alaskirjausta 
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käytettäessä auttaa tekemään perusteltu 
päätös hyväksyttävien velkojen 
alaskirjauksen tai muuntamisen 
laajuudesta;
e) omaisuudenhoitoyhtiötä tai varojen 
erottelua käytettäessä auttaa tekemään 
perusteltu päätös siirrettävistä varoista, 
oikeuksista, veloista tai osakkeista tai 
muista omistusinstrumenteista sekä 
perusteltu päätös kriisinratkaisun 
kohteena olevalle laitokselle tai tapauksen 
mukaan osakkeiden tai muiden 
omistusinstrumenttien omistajille 
maksettavan vastikkeen arvosta;
f) liiketoimintaa myytäessä auttaa 
tekemään perusteltu päätös siirrettävistä 
varoista, oikeuksista tai veloista taikka 
osakkeista tai muista 
omistusinstrumenteista sekä auttaa 
kriisinratkaisuneuvostoa saamaan oikea 
käsitys siitä, mitkä ovat 21 artiklan 2 
kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
käytettävät kaupalliset ehdot;
g) kaikissa tapauksissa varmistaa, että 
mahdolliset tappiot, jotka kohdistuvat 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön varoihin, 
otetaan kokonaan huomioon käytettäessä 
kriisinratkaisuvälineitä tai 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia.

Or. en

Tarkistus 594
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Arvostuksen on soveltuvin osin 
perustuttava varovaisiin oletuksiin, 
mukaan luettuina maksukyvyttömyysaste 
ja tappioiden laajuus. Arvostuksessa ei 

Poistetaan.
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saa olettaa mitään mahdollista tulevaa 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea 2 
artiklassa tarkoitetulle yhteisölle siitä 
ajankohdasta alkaen, jona 
kriisinratkaisutoimi toteutetaan tai 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia käytetään. 
Arvostuksessa on lisäksi otettava 
huomioon se, että jos 
kriisinratkaisuvälinettä käytetään,
a) kriisinratkaisuneuvosto voi saada 
korvauksen kaikista, kriisinratkaisun 
kohteena olevasta laitoksesta 
asianmukaisesti aiheutuneista 
kohtuullisista kustannuksista;
b) kriisinratkaisurahasto voi periä korkoa 
tai maksuja kriisinratkaisun kohteena 
olevalle laitokselle myönnetyistä lainoista 
tai takauksista 71 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 595
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvostusta on täydennettävä seuraavilla 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
kirjanpidosta saatavilla tiedoilla:

Poistetaan.

a) päivitetty tase ja selvitys 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön rahoitusasemasta;
b) analyysi ja arvio varojen 
kirjanpitoarvosta;
c) luettelo 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön kirjanpitoon merkityistä 
maksamattomista veloista sekä vastaavat 
luottotiedot ja luokat 15 artiklan 
mukaisessa saamisten 
etuoikeusjärjestyksessä;



AM\1007249FI.doc 97/165 PE521.793v01-00

FI

d) luettelo varoista, joita 2 artiklassa 
tarkoitettu yhteisö pitää hallussaan 
kolmansien osapuolten lukuun, joilla on 
omistusoikeus kyseisiin varoihin.

Or. en

Tarkistus 596
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 5 kohdan e ja f alakohdassa 
tarkoitettujen päätösten perustelemiseksi 
voidaan 7 kohdan b alakohdan tietoja 
tarpeen mukaan täydentää analyysilla ja 
arviolla 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
varojen ja velkojen arvosta markkina-
arvon perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 597
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Arvostuksessa on ilmoitettava velkojien 
jaottelu luokkiin 15 artiklan säädetyn 
saamisten etuoikeusjärjestyksen 
mukaisesti ja arvioitava kohtelu, jonka 
kunkin osakkeenomistajien ja velkojien 
luokan olisi ennakoitu saavan, jos 2 
artiklassa tarkoitettu yhteisö olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 598
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jos kiireellisten olosuhteiden vuoksi ei 
ole mahdollista noudattaa 6 ja 8 kohdan 
vaatimuksia tai jos sovelletaan 2 kohtaa, 
on tehtävä tilapäinen arvostus. Tilapäisen 
arvostuksen on oltava 4 kohdan 
vaatimusten mukainen ja, siltä osin kuin 
kulloisissakin olosuhteissa on kohtuudella 
mahdollista, 1, 7 ja 9 kohdan vaatimusten 
mukainen.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun 
tilapäiseen arvostukseen on sisällyttävä 
puskuri lisätappioita varten sekä 
asianmukaiset perustelut.

Or. en

Tarkistus 599
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Arvostus, joka ei ole kaikkien tässä 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen, on katsottava tilapäiseksi, 
kunnes riippumaton henkilö on tehnyt 
arvostuksen, jossa on noudatettu täysin 
kaikkia tässä artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia. Tämä jälkikäteen 
suoritettava lopullinen arvostus on 
tehtävä niin pian kuin se on käytännössä 
mahdollista.

Poistetaan.

Jälkikäteen suoritettavan lopullisen 
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arvostuksen tarkoituksena on
a) varmistaa, että mahdolliset tappiot, 
jotka kohdistuvat 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön varoihin, otetaan kokonaan 
huomioon kyseisen yhteisön 
kirjanpidossa;
b) auttaa tekemään perusteltu päätös 
velkojien saamisten palauttamiseksi
kirjanpitoon tai maksetun vastikkeen 
arvon lisäämiseksi 12 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 600
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jos jälkikäteen suoritettavassa 
lopullisessa arvostuksessa 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön varojen nettoarvo 
arvioidaan suuremmaksi kuin tilapäisessä 
arvostuksessa, kriisinratkaisuneuvosto voi 
pyytää kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista

Poistetaan.

a) käyttämään valtuuksiaan lisätä niiden 
velkojien saamisten arvoa, jotka on 
kirjattu alas velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen yhteydessä;
b) määrätä omaisuudenhoitoyhtiön tai 
erillisen varainhoitoyhtiön suorittamaan 
uuden vastikemaksun varojen, oikeuksien 
tai velkojen osalta kriisinratkaisun 
kohteena olevalle 2 artiklassa tarkoitetulle 
yhteisölle tai tapauksen mukaan 
osakkeiden tai omistusinstrumenttien 
osalta osakkeiden tai muiden 
omistusinstrumenttien omistajille.

Or. en
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Tarkistus 601
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 10 ja 11 kohdan mukaisesti 
tehty tilapäinen arvostus on 
kriisinratkaisuneuvostolle pätevä peruste 
kriisinratkaisutoimien toteuttamiseen tai 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksien käyttämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 602
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Arvostuksella ei ole oikeudellisia 
vaikutuksia, ja se on menettelyvaihe, jolla 
valmistellaan kriisinratkaisuneuvoston 
suositusta kriisinratkaisuvälineen tai 
kriisinratkaisuvaltuuden käytöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 603
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 14 kohta
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Komission teksti Tarkistus

14. Arvostuksella ei ole oikeudellisia 
vaikutuksia, ja se on menettelyvaihe, jolla 
valmistellaan kriisinratkaisuneuvoston 
suositusta kriisinratkaisuvälineen tai 
kriisinratkaisuvaltuuden käytöstä.

14. Arvostuksen on oltava erottamaton 
osa päätöstä kriisinratkaisuvälineen 
soveltamisesta tai 
kriisinratkaisuvaltuuden käyttämisestä 
taikka päätöstä pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien 
käyttämisestä. Arvostusta ei voida 
riitauttaa tuomioistuimessa erikseen vaan 
ainoastaan yhdessä päätöksen kanssa 
direktiivin [ ] 78 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 604
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Lisäksi arvostuksessa on noudatettava 
komission direktiivin [ ] 30 artiklan 7 
nojalla antamia delegoituja säädöksiä 
olosuhteista, joissa henkilö on 
riippumaton, menetelmistä, joita 
käytetään yhteisön varojen ja velkojen 
arvon arvioimiseen, ja menetelmistä, joita 
käytetään, kun lasketaan puskuria 
lisätappioiden varalta ja sisällytetään se 
tilapäiseen arvostukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 605
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 16 kohta
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Komission teksti Tarkistus

16. Sen arvioimiseksi, olisivatko 
osakkeenomistajat ja velkojat saaneet 
paremman kohtelun, jos kriisinratkaisun 
kohteena oleva laitos olisi asetettu 
tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn, 
kriisinratkaisuneuvosto varmistaa, että 
riippumaton henkilö tekee arvostuksen 
kriisinratkaisutoimen jälkeen. Kyseinen 
arvostus on tehtävä erillään 1–14 kohdan 
mukaisesti tehtävästä arvostuksesta.

16. Sen arvioimiseksi, olisivatko 
osakkeenomistajat ja velkojat saaneet 
paremman kohtelun, jos kriisinratkaisun 
kohteena oleva laitos olisi asetettu 
tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn, 
kriisinratkaisuneuvosto varmistaa, että 
arvostus tehdään pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 66 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 606
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Edellä olevan 16 kohdan mukaisessa 
arvostuksessa on määriteltävä,

Poistetaan.

a) miten osakkeenomistajia ja velkojia 
olisi kohdeltu, jos kriisinratkaisun 
kohteena oleva 2 artiklassa tarkoitettu 
yhteisö, jonka suhteen osittainen siirto, 
alaskirjaus ja muuntaminen on tehty, olisi 
asetettu tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 
välittömästi ennen siirtoa, alaskirjausta 
tai muuntamista;
b) tosiasiallinen kohtelu, jonka 
osakkeenomistajat ja velkojat ovat saaneet 
kriisinratkaisun kohteena olevan 2 
artiklassa tarkoitetun yhteisön 
kriisinratkaisun yhteydessä; ja
c) eroaako a alakohdassa tarkoitettu 
kohtelu b alakohdassa tarkoitetusta 
kohtelusta.
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Or. en

Tarkistus 607
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Edellä olevan 16 kohdan mukaisessa 
arvostuksessa on

Poistetaan.

a) oletettava, että kriisinratkaisun 
kohteena oleva 2 artiklassa tarkoitettu 
yhteisö, jonka suhteen osittainen siirto, 
alaskirjaus tai muuntaminen on tehty, 
olisi asetettu tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 
välittömästi ennen kriisinratkaisutoimen 
toteuttamista;
b) oletettava, ettei oikeuksien, varojen tai 
velkojen osittaista siirtoa tai siirtoja tai 
alaskirjausta tai muuntamista ole 
suoritettu;
c) jätettävä huomiotta kriisinratkaisun 
kohteena olevalle 2 artiklassa tarkoitetulle 
yhteisölle mahdollisesti myönnetty 
poikkeuksellinen julkinen tuki.

Or. en

Tarkistus 608
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EKP:n, toimivaltaisen viranomaisen tai 
kriisinratkaisuviranomaisen, jonka 
jäsenvaltio on nimennyt direktiivin [ ] 51 
artiklan 1 kohdan ba ja bb alakohdan ja 

1. Toimivaltaisten viranomaisten ja EKP:n 
on tehtävä ilmoitus 
kriisinratkaisuneuvostolle, jos ne arvioivat 
seuraavien edellytysten täyttyvän 
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54 artiklan mukaisesti, on tehtävä ilmoitus 
kriisinratkaisuneuvostolle, jos ne arvioivat 
seuraavien edellytysten täyttyvän 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön tai 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen 
konsernin osalta:

2 artiklassa tarkoitetun yhteisön tai 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen 
konsernin osalta:

Or. en

Tarkistus 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisö tai konserni pyytää 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea, 
paitsi jos on kyse 16 artiklan 3 kohdan d 
alakohdan iii kohdan mukaisista 
olosuhteista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 610
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
voidaan antaa kriisinratkaisuneuvoston 
tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen arvion 
jälkeen, jos jokin niistä katsoo, että 
edellisessä alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tai osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen ryhmän 
osalta.
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Or. en

Tarkistus 611
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa on katsottava, 
että 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö tai 
konserni ei ole enää elinkelpoinen vain, jos 
molemmat seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

2. Sovellettaessa 1 kohtaa on katsottava, 
että 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö tai 
konserni ei ole enää elinkelpoinen vain, jos 
yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on poistaa kriisinratkaisun esteet.

Tarkistus 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön tai 
konsernin kaatuminen voidaan estää 
kohtuullisen ajan kuluessa muulla toimella, 
esimerkiksi vaihtoehtoisella yksityisen 
sektorin toimella tai valvontatoimella 
(mukaan luettuina varhaisen asiaan 
puuttumisen toimenpiteet), kuin 
pääomainstrumenttien alaskirjauksella tai 
muuntamisella joko yksittäin tai 
yhdistelmänä kriisinratkaisutoimen kanssa.

b) ottaen huomioon aika ja muut 
merkitykselliset olosuhteet ei ole 
kohtuullista odottaa, että yhteisön tai 
konsernin kaatuminen voidaan estää 
kohtuullisen ajan kuluessa muulla toimella, 
mukaan luettuina 
talletussuojajärjestelmien tai laitosten 
suojajärjestelmien mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet, esimerkiksi vaihtoehtoisella 
yksityisen sektorin toimella tai 
valvontatoimella (mukaan luettuina 
varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteet), kuin pääomainstrumenttien 
alaskirjauksella tai muuntamisella joko 
yksittäin tai yhdistelmänä 



PE521.793v01-00 106/165 AM\1007249FI.doc

FI

kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. de

Tarkistus 613
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 
yhteisön on katsottava olevan kaatumassa 
tai kaatuvan todennäköisesti, jos se on 
yhdessä tai useammassa 16 artiklan 
3 kohdan mukaisista olosuhteista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 614
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta tai 
omasta aloitteestaan, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio
päättää, käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

5. Kriisinratkaisuneuvosto todentaa, että 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset 
täyttyvät, ja päättää pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti, 
käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta tai 
omasta aloitteestaan, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio
päättää, käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

5. Kriisinratkaisuneuvosto todentaa 
EKP:n suosituksesta tai omasta 
aloitteestaan, että 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät. 
Kriisinratkaisuneuvosto päättää, 
käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 616
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta tai 
omasta aloitteestaan, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio 
päättää, käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta, että 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Komissio päättää kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta, käytetäänkö 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia yksittäin tai 
16 artiklan 4–7 kohdan mukaisen 
menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 617
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta tai 
omasta aloitteestaan, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio 
päättää, käytetäänkö pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
yksittäin tai 16 artiklan 4–7 kohdan 
mukaisen menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

5. Komissio todentaa 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta, että 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Komissio päättää, käytetäänkö 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia yksittäin tai 
16 artiklan 4–7 kohdan mukaisen 
menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 618
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio todentaa
kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta tai 
omasta aloitteestaan, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Komissio 
päättää, käytetäänkö 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia yksittäin tai 
16 artiklan 4–7 kohdan mukaisen 
menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

5. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
todentavat kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan, että 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät, käytetäänkö 
pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia yksittäin tai 
16 artiklan 4–7 kohdan mukaisen 
menettelyn jälkeen yhdessä 
kriisinratkaisutoimen kanssa.

Or. en

Tarkistus 619
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Kun komissio katsoo, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, mutta 
16 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kriisinratkaisun edellytykset eivät täyty, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
komission päätöksen jälkeen kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia käyttämään 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
direktiivin [ ] 51 ja 52 artiklan mukaisesti.

6. Kun kriisinratkaisuneuvosto katsoo, 
että 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, mutta 16 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kriisinratkaisun edellytykset eivät 
täyty, kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
käyttämään alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia direktiivin [ ] 51 ja 
52 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun komissio katsoo, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, mutta 
16 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kriisinratkaisun edellytykset eivät täyty, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
komission päätöksen jälkeen kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia käyttämään 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
direktiivin [ ] 51 ja 52 artiklan mukaisesti.

6. Kun kriisinratkaisuneuvosto katsoo, 
että 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, mutta 16 artiklan 2 kohdan 
mukaiset kriisinratkaisun edellytykset eivät 
täyty, kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
käyttämään alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia direktiivin [ ] 51 ja 
52 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 621
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun komissio katsoo, että 1 kohdassa 6. Kun kansalliset toimivaltaiset 
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säädetyt edellytykset täyttyvät, mutta 
16 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kriisinratkaisun edellytykset eivät täyty, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
komission päätöksen jälkeen kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia käyttämään 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
direktiivin [ ] 51 ja 52 artiklan mukaisesti.

viranomaiset katsovat, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, mutta 
16 artiklan 2 kohdan mukaiset 
kriisinratkaisun edellytykset eivät täyty, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
päätöksen jälkeen kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia käyttämään 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia 
direktiivin [ ] 51 ja 52 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 622
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto varmistaa, että 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
käyttävät alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia tavalla, jolla 
saadaan seuraavat tulokset:

8. Kriisinratkaisuneuvosto varmistaa, että 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
käyttävät alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksia koskeva toimivalta on määritelty pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivissä, joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 623
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinpääoma vähenee ensin suhteessa Poistetaan.
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tappioihin kapasiteettirajaansa saakka;

Or. en

Tarkistus 624
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien pääoma kirjataan 
alas tai muunnetaan ydinpääoman 
instrumenteiksi tai tehdään molemmat 
tarvittavassa määrin ja kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien kapasiteettirajaan 
saakka.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 625
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on pantava 
kriisinratkaisuneuvoston ohjeet 
täytäntöön ja kirjattava alas tai 
muunnettava pääomainstrumentit 26 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 626
Elisa Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei 5 kohdasta muuta johdu,
kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyttää 
joko erikseen tai yhdessä, lukuun ottamatta 
kuitenkaan varojen erottelua, jota voidaan 
käyttää ainoastaan toisen 
kriisinratkaisuvälineen kanssa.

4. Kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyttää 
joko erikseen tai yhdessä, lukuun ottamatta 
kuitenkaan varojen erottelua, jota voidaan 
käyttää ainoastaan toisen 
kriisinratkaisuvälineen kanssa.

Or. en

Tarkistus 627
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei 5 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyttää 
joko erikseen tai yhdessä, lukuun 
ottamatta kuitenkaan varojen erottelua, 
jota voidaan käyttää ainoastaan toisen 
kriisinratkaisuvälineen kanssa.

4. Jollei 5 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyttää 
joko erikseen tai yhdessä.

Or. en

Tarkistus 628
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alaskirjausvälinettä käytetään 
asianomaisen luottolaitoksen 
oikeudellisen muodon mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 629
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy –
hoitaakseen sille tässä asetuksessa 
asetetut tehtävät ja varmistaakseen 
kriisinratkaisuvälineiden soveltamista 
koskevat yhdenvertaiset lähtökohdat –
yhdessä komission kanssa 
kriisinratkaisua koskevan käsikirjan, 
jossa annetaan selkeät ja yksityiskohtaiset 
ohjeet direktiivissä [ ] vahvistettujen 
kriisinratkaisuvälineiden käytöstä.

Or. en

Tarkistus 630
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kriisinratkaisuneuvosto voi soveltaa 
16 a artiklan mukaisiin kriittisen koon 
saavuttaneisiin järjestelmän kannalta 
merkittäviin yhteisöihin 2 kohdan 
a-c alakohdassa tarkoitettuja 
kriisinratkaisuvälineitä joko erikseen tai 
yhdessä. 

Or. en
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Tarkistus 631
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätöksen 
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan 
16 artiklan 6 kohdan mukainen 
kriisinratkaisukehys ja noudatetaan
valtiontukipäätöksiä, jotka on tehty 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavien 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] säännösten 
mukaisesti. Kriisinratkaisuneuvosto 
vahvistaa kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Or. en

Tarkistus 632
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätöksen
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan tai 
neuvoston 16 artiklan 7 b kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätösten
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kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on pantava 
täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä 
täytäntöön pannun direktiivin [..] 
säännösten mukaisesti ja jotka koskevat 
ainakin 21 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 
2 kohdassa, 23 artiklan 2 kohdassa ja 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ja joissa määritetään 
kriisinratkaisurahastosta käytettävät määrät 
sekä tarkoitukset, joihin kyseistä rahastoa 
käytetään.

Or. en

Tarkistus 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätöksen
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
mahdollisesti valtiontuesta tehtyjen 
päätösten mukaisesti tarvittaessa 
analogisesti – kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Or. en
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Tarkistus 634
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätöksen
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätösten
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään. 
Kriisinratkaisuneuvoston on 
varmistettava, että kriisinratkaisuvälineitä 
käytetään oikeasuhteisesti. Velkakirjojen 
arvon alaskirjaus menee komission 
10 päivänä heinäkuuta 2013 vahvistamien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti kaikkien 
muiden kriisinratkaisuvälineiden 
soveltamisen edelle.

Or. en

Perustelu

Velkakirjojen arvon alaskirjaus on etukäteen suoritettavien toimenpiteiden kannalta 
tehokkain kriisinratkaisuväline, koska se vähentää osakkaiden moraalikatoa.

Tarkistus 635
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
komission 16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätöksen
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Kriisinratkaisuneuvoston 16 artiklan 
8 kohdan mukaisesti hyväksymässä 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan –
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
16 artiklan 6 kohdan nojalla 
kriisinratkaisukehyksestä ja mahdollisesti 
valtiontuesta tekemien päätösten
mukaisesti tarvittaessa analogisesti –
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden yksityiskohdat, 
jotka koskevat ainakin 21 artiklan 
2 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 
23 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja 
joissa määritetään kriisinratkaisurahastosta 
käytettävät määrät sekä tarkoitukset, joihin 
kyseistä rahastoa käytetään.

Or. en

Tarkistus 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuprosessin aikana 
kriisinratkaisuneuvosto voi tarvittaessa 
muuttaa ja päivittää 
kriisinratkaisujärjestelmää tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti ja komission 
16 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
päättämän kriisinratkaisukehyksen 
rajoissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 637
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuprosessin aikana 
kriisinratkaisuneuvosto voi tarvittaessa 
muuttaa ja päivittää 
kriisinratkaisujärjestelmää tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti ja komission 16 
artiklan 6 kohdan mukaisesti päättämän
kriisinratkaisukehyksen rajoissa.

Kriisinratkaisuprosessin aikana 
kriisinratkaisuneuvosto voi tarvittaessa 
muuttaa ja päivittää 
kriisinratkaisujärjestelmää tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti ja 16 artiklan 
6 kohdan mukaisesti päätetyn 
kriisinratkaisukehyksen rajoissa.

Or. en

Tarkistus 638
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuprosessin aikana 
kriisinratkaisuneuvosto voi tarvittaessa 
muuttaa ja päivittää 
kriisinratkaisujärjestelmää tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti ja komission 
16 artiklan 6 kohdan mukaisesti päättämän 
kriisinratkaisukehyksen rajoissa.

Kriisinratkaisuprosessin aikana 
kriisinratkaisuneuvosto voi tarvittaessa 
muuttaa ja päivittää 
kriisinratkaisujärjestelmää tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti ja komission 
16 artiklan 6 kohdan tai neuvoston 
16 artiklan 7 b kohdan mukaisesti 
päättämän kriisinratkaisukehyksen rajoissa.

Or. en

Tarkistus 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Liiketoiminnan myynti muodostuu 
komission päättämän kehyksen rajoissa 
seuraavien siirtämisestä ostajalle, joka ei 
ole omaisuudenhoitoyhtiö:

1. Liiketoiminnan myynti muodostuu 
kriisinratkaisuneuvoston päättämän 
kehyksen rajoissa seuraavien siirtämisestä 
ostajalle, joka ei ole omaisuudenhoitoyhtiö:

Or. en

Tarkistus 640
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Liiketoiminnan myynti muodostuu 
komission päättämän kehyksen rajoissa 
seuraavien siirtämisestä ostajalle, joka ei 
ole omaisuudenhoitoyhtiö:

1. Liiketoiminnan myynti muodostuu 
päätetyn kehyksen rajoissa seuraavien 
siirtämisestä ostajalle, joka ei ole 
omaisuudenhoitoyhtiö:

Or. en

Tarkistus 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Omaisuudenhoitoyhtiön käyttö 
muodostuu komission päättämän kehyksen 
rajoissa seuraavien siirtämisestä 
omaisuudenhoitoyhtiölle:

1. Omaisuudenhoitoyhtiön käyttö 
muodostuu kriisinratkaisuneuvoston
päättämän kehyksen rajoissa seuraavien 
siirtämisestä omaisuudenhoitoyhtiölle:

Or. en

Tarkistus 642
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Omaisuudenhoitoyhtiön käyttö 
muodostuu komission päättämän
kehyksen rajoissa seuraavien siirtämisestä 
omaisuudenhoitoyhtiölle:

1. Omaisuudenhoitoyhtiön käyttö 
muodostuu päätetyn kehyksen rajoissa 
seuraavien siirtämisestä 
omaisuudenhoitoyhtiölle:

Or. en

Tarkistus 643
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien omaisuudenhoitoyhtiöltä 
saatujen vastikkeiden taikka kaikkien tai 
joidenkin omaisuudenhoitoyhtiön 
omistusoikeuksien ja vastuiden on oltava 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
asiaankuuluvien säännösten mukaisia. 

Or. en

Perustelu

Tämä on puhtaasti tekninen kysymys, joka on ratkaistava pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivistä käytävissä neuvotteluissa, jotka on jossain vaiheessa 
yhdenmukaistettava.

Tarkistus 644
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta



AM\1007249FI.doc 121/165 PE521.793v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Varojen erottelu muodostuu komission 
päättämän kehyksen rajoissa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varojen, oikeuksien tai velkojen 
siirtämisestä erilliselle varainhoitoyhtiölle.

Varojen erottelu muodostuu päätetyn
kehyksen rajoissa kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen varojen, oikeuksien tai 
velkojen siirtämisestä erilliselle 
varainhoitoyhtiölle pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Varojen erottelu on määritelty pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä, joten on turha 
toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varojen erottelu muodostuu komission
päättämän kehyksen rajoissa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varojen, oikeuksien tai velkojen 
siirtämisestä erilliselle varainhoitoyhtiölle.

Varojen erottelu muodostuu 
kriisinratkaisuneuvoston päättämän 
kehyksen rajoissa kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen varojen, oikeuksien tai 
velkojen siirtämisestä erilliselle 
varainhoitoyhtiölle.

Or. en

Tarkistus 646
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erillisen varainhoitoyhtiön on oltava 
oikeussubjekti, joka täyttää kaikki 

Poistetaan.
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seuraavat vaatimukset:
a) sen omistaa kokonaan tai osittain yksi 
tai useampi viranomainen tai se on yhden 
tai useamman viranomaisen 
määräysvallassa; näihin voi kuulua 
kriisinratkaisuviranomainen tai 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestely;
b) se on perustettu kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhden tai useamman 
laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön 
kaikkien tai joidenkin varojen, oikeuksien 
ja velkojen vastaanottamista varten.

Or. en

Tarkistus 647
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen omistaa kokonaan tai osittain yksi tai 
useampi viranomainen tai se on yhden tai 
useamman viranomaisen määräysvallassa; 
näihin voi kuulua 
kriisinratkaisuviranomainen tai 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestely;

a) sen omistaa kokonaan tai osittain 
kriisinratkaisuneuvosto tai se on 
kriisinratkaisuneuvoston määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 648
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 20 artiklassa tarkoitetussa 
kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan 
varojen erottelun osalta erityisesti 

Poistetaan.
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seuraavat:
a) instrumentit, varat, oikeudet ja velat, 
jotka kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen siirtää 
erilliselle varainhoitoyhtiölle direktiivin 
[ ] 36 artiklan 1–4 kohdan ja 6–10 kohdan 
mukaisesti;
b) vastike, jota vastaan kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen siirtää varat 
erilliseen varainhoitoyhtiöön, 
17 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Tämä säännös ei estä 
vastiketta saamasta nimellistä tai 
negatiivista arvoa.

Or. en

Tarkistus 649
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkien varainhoitoyhtiöltä saatujen 
vastikkeiden taikka kaikkien tai joidenkin 
varainhoitoyhtiön omistusoikeuksien ja 
vastuiden on oltava pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
asiaankuuluvien säännösten mukaisia. 

Or. en

Perustelu

Tämä on puhtaasti tekninen kysymys, joka on ratkaistava pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivistä käytävissä neuvotteluissa, jotka on jossain vaiheessa 
yhdenmukaistettava.

Tarkistus 650
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää jompaankumpaan seuraavista 
tarkoituksista:

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 37 ja 
38 artiklan mukaisesti jompaankumpaan 
seuraavista tarkoituksista:

Or. de

Tarkistus 651
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää jompaankumpaan seuraavista 
tarkoituksista:

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 37 ja 
38 artiklan mukaisesti jompaankumpaan 
seuraavista tarkoituksista:

Or. en

Tarkistus 652
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää jompaankumpaan seuraavista 
tarkoituksista:

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] 37 ja 
38 artiklan mukaisesti jompaankumpaan 
seuraavista tarkoituksista:

Or. en
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Tarkistus 653
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää jompaankumpaan seuraavista 
tarkoituksista:

Velkakirjojen arvon alaskirjausta on 
käytettävä pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Velkakirjojen arvon alaskirjaus on määritelty pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä, 
joten on turha toistaa tekstiä tässä artiklassa.

Tarkistus 654
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisinratkaisun edellytykset täyttävän 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
pääomapohjan vahvistaminen riittävässä 
määrin, jotta voidaan palauttaa kyseisen 
yhteisön kyky noudattaa toimiluvan 
ehtoja ja suorittaa toiminnot, joita varten 
se on saanut toimiluvan direktiivin 
2013/36/EU tai direktiivin 2004/39/EY 
nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 655
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omaisuudenhoitoyhtiöön siirrettävien 
saamisten tai velkainstrumenttien 
pääoman muuntaminen omaksi 
pääomaksi tai vähentäminen, jotta 
omaisuudenhoitoyhtiölle olisi tarjottavana 
pääomaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 656
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan 
komission päättämän kehyksen rajoissa 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen osalta 
erityisesti seuraavat:

Poistetaan.

a) 6 kohdan mukaisesti kokonaismäärä, 
jolla hyväksyttävien velkojen arvoa on 
vähennettävä tai muunnettava;
b) velat, jotka voidaan jättää 5–13 kohdan 
mukaisesti soveltamisalan ulkopuolelle;
c) 16 kohdan mukaisesti toimitettavan 
liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelman tavoitteet ja 
vähimmäissisältö.

Or. en

Tarkistus 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale



AM\1007249FI.doc 127/165 PE521.793v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan 
komission päättämän kehyksen rajoissa 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen osalta 
erityisesti seuraavat:

Kriisinratkaisujärjestelmässä vahvistetaan 
kriisinratkaisuneuvoston päättämän 
kehyksen ja pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin asiaankuuluvien 
säännösten rajoissa velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen osalta erityisesti seuraavat:

Or. en

Tarkistus 658
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velat, jotka voidaan jättää 5–13 kohdan 
mukaisesti soveltamisalan ulkopuolelle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 659
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Velkakirjojen arvon alaskirjausta saa 
käyttää 1 kohdan a alakohdassa 
mainittuun tarkoitukseen vain, jos 
kyseisen välineen ja 16 kohdassa vaaditun 
liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti 
toteutettujen toimenpiteiden avulla 
voidaan tosiasiassa sekä saavuttaa 
asiaankuuluvat kriisinratkaisutavoitteet 
että palauttaa laitoksen taloudellinen 
vakaus ja pitkän aikavälin elinkelpoisuus.

Poistetaan.



PE521.793v01-00 128/165 AM\1007249FI.doc

FI

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
vahvistettu edellytys ei täyty, on soveltuvin 
sovellettava jotain 19 artiklan 2 kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitettua 
kriisinratkaisuvälinettä ja 19 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
velkakirjojen arvon alaskirjausta.

Or. en

Tarkistus 660
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
muuntamista ei sovelleta seuraaviin 
velkoihin:

Poistetaan.

a) suojatut talletukset;
b) vakuudelliset velat, mukaan luettuina 
katetut joukkovelkakirjalainat;
c) velat, jotka aiheutuvat siitä, että 2 
kohdassa tarkoitetun yhteisön hallussa on 
asiakasvaroja tai asiakkaan rahaa, tai 
varainhoitosuhteesta 2 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön (varainhoitaja) ja 
toisen henkilön (edunsaaja) välillä 
edellyttäen, että asiakas tai edunsaaja on 
suojattu sovellettavan maksukyvyttömyys-
tai siviililainsäädännön nojalla;
d) velat, joiden edunsaajana on laitos, 
samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä 
lukuun ottamatta, ja joiden alkuperäinen 
maturiteetti on alle seitsemän päivää;
e) velat, jotka johtuvat osallistumisesta 
direktiivin 98/26/EY23 mukaisesti 
nimettyyn järjestelmään ja joiden jäljellä 
oleva maturiteetti on alle seitsemän 
päivää;
f) velat, joiden edunsaajana on jokin 
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seuraavista:
i) työntekijä kertyneen palkan, eläke-
etuuden tai muun kiinteän palkkion 
osalta, lukuun ottamatta muuttuvaa 
palkkion osaa, jota ei säännellä 
lainsäädännöllä tai työehtosopimuksella;
ii) kaupallinen velkoja, joka tarjoaa 
laitokselle tai 1 artiklan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitetulle yhteisölle sen 
jokapäiväisen toiminnan kannalta 
kriittisiä tavaroita ja palveluja, mukaan 
luettuina tietotekniikkapalvelut, 
yleishyödylliset palvelut sekä tilojen 
vuokraus, huolto ja ylläpito;
iii) vero- ja sosiaaliturvaviranomainen 
edellyttäen, että kyseiset velat ovat 
etuoikeutettuja sovellettavan 
maksukyvyttömyys- tai 
siviililainsäädännön nojalla.
__________________
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 1998, selvityksen 
lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja 
arvopaperien selvitysjärjestelmissä EYVL 
L 166, 11.6.1998, s. 45.

Or. en

Tarkistus 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
muuntamista ei sovelleta seuraaviin 
velkoihin:

3. Pankkien elvytystä ja kriisinratkaisua 
koskevan direktiivin mukaista
velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
muuntamista ei voida soveltaa seuraaviin 
velkoihin: 
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Or. en

Tarkistus 662
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojatut talletukset; a) talletukset riippumatta niiden 
luonteesta ja arvosta;

Or. pt

Tarkistus 663
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velat, joiden edunsaajana on laitos, 
samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä 
lukuun ottamatta, ja joiden alkuperäinen 
maturiteetti on alle seitsemän päivää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 664
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velat, joiden edunsaajana on laitos, 
samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä 
lukuun ottamatta, ja joiden alkuperäinen 
maturiteetti on alle seitsemän päivää;

d) velat, joiden edunsaajana on laitos, 
samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä 
lukuun ottamatta, ja joiden alkuperäinen 
maturiteetti on alle kuukausi;
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Or. en

Perustelu

Yhteensopivuus pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa: alaskirjausvälinettä 
koskeva kohta on yhdenmukainen parlamentin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin 
omaksuman kannan kanssa. Varmistetaan, että velat eivät johda siihen, että 
kriisinratkaisurahastoa käytettäisiin pääoman järjestämiseen alaskirjausta varten. 

Tarkistus 665
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 3 kohdassa säädetty 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen 
soveltamisala ei estä käyttämästä näitä 
alaskirjausvaltuuksia tilanteen mukaan 
sellaisen velan, jonka vakuudeksi on 
annettu pantti tai kiinnitys, tai muun 
vakuudellisen velan siihen osaan, jota 
vakuutena käytettyjen varojen, pantin tai 
kiinnityksen tai muun vakuuden arvo ei 
riitä kattamaan. Direktiivin 2009/65/EY24

52 artiklan 4 kohdassa määritellyt katetut 
joukkovelkakirjalainat voidaan jättää 
tämän säännöksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Poistetaan.

__________________
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta, EUVL L 302, 
17.11.2009, s. 32.

Or. en
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Tarkistus 666
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Muista kuin 3 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvista 
johdannaisista aiheutuvat velat kirjataan 
alas vasta positioiden asianmukaisten 
sulkeutumisten jälkeen ja EAMV:n ja 
EPV:n direktiivin [ ] 44 artiklan 
mukaisesti kehittämien sääntelyteknisten 
standardien perusteella.

Or. en

Perustelu

Yhteensopivuus pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa: alaskirjausvälinettä 
koskeva kohta on yhdenmukainen parlamentin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin 
omaksuman kannan kanssa. Varmistetaan, että velat eivät johda siihen, että 
kriisinratkaisurahastoa käytettäisiin pääoman järjestämiseen alaskirjausta varten. 

Tarkistus 667
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietyt velat voidaan rajata tai osittain 
rajata alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien ulkopuolelle 
seuraavissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa:

Poistetaan.

a) velan arvon alaskirjausta ei ole 
mahdollista suorittaa kohtuullisessa 
ajassa kriisinratkaisuviranomaisen 
vilpittömistä pyrkimyksistä huolimatta; tai
b) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
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oikeasuhteista kriittisten toimintojen ja 
ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden 
varmistamiseksi niin, että säilytetään 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kyky jatkaa keskeisiä toimintoja, 
palveluja ja transaktioita; tai
c) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista kriisin sellaisen laajan 
leviämisen välttämiseksi, joka haittaisi 
vakavasti rahoitusmarkkinoiden 
toimintaa tavalla, josta voisi aiheutua 
vakavia häiriöitä jäsenvaltion tai unionin 
taloudelle; tai
d) kyseisten velkojen arvon alaskirjaus 
johtaisi niiden arvon sellaiseen 
romahtamiseen, josta muille velkojille 
koituvat tappiot olisivat suuremmat kuin 
jos kyseiset velat jätettäisiin velkakirjojen 
arvon alaskirjauksen ulkopuolelle.
Jos hyväksyttävä velka tai hyväksyttävien 
velkojen luokka rajataan tai osittain 
rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettavaa alaskirjaus- tai 
muuntamistasoa voidaan korottaa 
kyseisten ulkopuolelle rajaamisten 
ottamiseksi huomioon edellyttäen, että 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettava alaskirjaus- ja 
muuntamistaso on 13 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan periaatteen mukainen.

Or. en

Tarkistus 668
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietyt velat voidaan rajata tai osittain 
rajata alaskirjaus- ja 

Poistetaan.
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muuntamisvaltuuksien ulkopuolelle 
seuraavissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa:
a) velan arvon alaskirjausta ei ole 
mahdollista suorittaa kohtuullisessa 
ajassa kriisinratkaisuviranomaisen 
vilpittömistä pyrkimyksistä huolimatta; tai
b) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista kriittisten toimintojen ja 
ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden 
varmistamiseksi niin, että säilytetään 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kyky jatkaa keskeisiä toimintoja, 
palveluja ja transaktioita; tai
c) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista kriisin sellaisen laajan 
leviämisen välttämiseksi, joka haittaisi 
vakavasti rahoitusmarkkinoiden 
toimintaa tavalla, josta voisi aiheutua 
vakavia häiriöitä jäsenvaltion tai unionin 
taloudelle; 
d) kyseisten velkojen arvon alaskirjaus 
johtaisi niiden arvon sellaiseen 
romahtamiseen, josta muille velkojille 
koituvat tappiot olisivat suuremmat kuin 
jos kyseiset velat jätettäisiin velkakirjojen 
arvon alaskirjauksen ulkopuolelle.
Jos hyväksyttävä velka tai hyväksyttävien 
velkojen luokka rajataan tai osittain 
rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettavaa alaskirjaus- tai 
muuntamistasoa voidaan korottaa 
kyseisten ulkopuolelle rajaamisten 
ottamiseksi huomioon edellyttäen, että 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettava alaskirjaus- ja 
muuntamistaso on 13 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan periaatteen mukainen.

Or. en
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Tarkistus 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietyt velat voidaan rajata tai osittain 
rajata alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien ulkopuolelle 
seuraavissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa:

Poistetaan.

a) velan arvon alaskirjausta ei ole 
mahdollista suorittaa kohtuullisessa 
ajassa kriisinratkaisuviranomaisen 
vilpittömistä pyrkimyksistä huolimatta; tai
b) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista kriittisten toimintojen ja 
ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden 
varmistamiseksi niin, että säilytetään 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kyky jatkaa keskeisiä toimintoja, 
palveluja ja transaktioita; tai
c) ulkopuolelle rajaaminen on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista kriisin sellaisen laajan 
leviämisen välttämiseksi, joka haittaisi 
vakavasti rahoitusmarkkinoiden 
toimintaa tavalla, josta voisi aiheutua 
vakavia häiriöitä jäsenvaltion tai unionin 
taloudelle; tai
d) kyseisten velkojen arvon alaskirjaus 
johtaisi niiden arvon sellaiseen 
romahtamiseen, josta muille velkojille 
koituvat tappiot olisivat suuremmat kuin 
jos kyseiset velat jätettäisiin velkakirjojen 
arvon alaskirjauksen ulkopuolelle.
Jos hyväksyttävä velka tai hyväksyttävien 
velkojen luokka rajataan tai osittain 
rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettavaa alaskirjaus- tai 
muuntamistasoa voidaan korottaa 
kyseisten ulkopuolelle rajaamisten 
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ottamiseksi huomioon edellyttäen, että 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettava alaskirjaus- ja 
muuntamistaso on 13 artiklan 1 kohdan f 
alakohdan periaatteen mukainen.

Or. en

Tarkistus 670
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ulkopuolelle rajaaminen on ehdottoman 
välttämätöntä ja oikeasuhteista kriisin 
sellaisen laajan leviämisen välttämiseksi, 
joka haittaisi vakavasti 
rahoitusmarkkinoiden toimintaa tavalla, 
josta voisi aiheutua vakavia häiriöitä 
jäsenvaltion tai unionin taloudelle; tai

c) ulkopuolelle rajaaminen on ehdottoman 
välttämätöntä ja oikeasuhteista 
jäsenvaltion tai unionin talouden 
vakavien häiriöiden sekä 
rahoitusmarkkinoiden toimintaa 
vakavasti haittaavan kriisin laajan 
leviämisen välttämiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 671
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksyttävä velka tai hyväksyttävien 
velkojen luokka rajataan tai osittain 
rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettavaa alaskirjaus- tai 
muuntamistasoa voidaan korottaa
kyseisten ulkopuolelle rajaamisten 
ottamiseksi huomioon edellyttäen, että 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettava alaskirjaus- ja muuntamistaso 

Jos hyväksyttävä velka tai hyväksyttävien 
velkojen luokka rajataan tai osittain 
rajataan soveltamisalan ulkopuolelle, 
muihin hyväksyttäviin velkoihin 
sovellettavaa alaskirjaus- tai 
muuntamistasoa on korotettava kyseisten 
ulkopuolelle rajaamisten ottamiseksi 
huomioon edellyttäen, että muihin 
hyväksyttäviin velkoihin sovellettava 
alaskirjaus- ja muuntamistaso on 
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on 13 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
periaatteen mukainen.

13 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
periaatteen mukainen.

Or. en

Perustelu

Yhteensopivuus pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa: alaskirjausvälinettä 
koskeva kohta on yhdenmukainen parlamentin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin 
omaksuman kannan kanssa. Varmistetaan, että velat eivät johda siihen, että 
kriisinratkaisurahastoa käytettäisiin pääoman järjestämiseen alaskirjausta varten. 

Tarkistus 672
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja 
tappioita, jotka olisivat langenneet näistä 
veloista, ei ole siirretty täysimääräisesti 
muille velkojille, kriisinratkaisurahastosta 
voidaan antaa kriisinratkaisun kohteena 
olevalle laitokselle rahoitusta, jotta se voi

Poistetaan.

a) kattaa tappiot, joita ei ole katettu 
hyväksyttävillä veloilla, ja palauttaa 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen varojen nettoarvo nollaksi 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti;
b) ostaa kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen osakkeita tai muita 
omistusinstrumentteja tai 
pääomainstrumentteja laitoksen 
pääomapohjan vahvistamiseksi 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 673
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja 
tappioita, jotka olisivat langenneet näistä 
veloista, ei ole siirretty täysimääräisesti 
muille velkojille, kriisinratkaisurahastosta 
voidaan antaa kriisinratkaisun kohteena 
olevalle laitokselle rahoitusta, jotta se voi

Poistetaan.

a) kattaa tappiot, joita ei ole katettu 
hyväksyttävillä veloilla, ja palauttaa 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen varojen nettoarvo nollaksi 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti;
b) ostaa kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen osakkeita tai muita 
omistusinstrumentteja tai 
pääomainstrumentteja laitoksen 
pääomapohjan vahvistamiseksi 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja 
tappioita, jotka olisivat langenneet näistä 
veloista, ei ole siirretty täysimääräisesti 

Poistetaan.
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muille velkojille, kriisinratkaisurahastosta 
voidaan antaa kriisinratkaisun kohteena 
olevalle laitokselle rahoitusta, jotta se voi
a) kattaa tappiot, joita ei ole katettu 
hyväksyttävillä veloilla, ja palauttaa 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen varojen nettoarvo nollaksi 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti;
b) ostaa kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen osakkeita tai muita 
omistusinstrumentteja tai 
pääomainstrumentteja laitoksen 
pääomapohjan vahvistamiseksi 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 675
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja tappioita, 
jotka olisivat langenneet näistä veloista, ei 
ole siirretty täysimääräisesti muille 
velkojille, kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle rahoitusta, jotta se voi

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja tappioita, 
jotka olisivat langenneet näistä veloista, ei 
voida siirtää täysimääräisesti muille 
velkojille rikkomatta 13 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan periaatetta, 
kriisinratkaisurahastosta voidaan antaa 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle rahoitusta, jotta se voi

Or. en

Perustelu

Yhteensopivuus pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa: alaskirjausvälinettä 
koskeva kohta on yhdenmukainen parlamentin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisu direktiiviin 
omaksuman kannan kanssa. Varmistetaan, että velat eivät johda siihen, että 
kriisinratkaisurahastoa käytettäisiin pääoman järjestämiseen alaskirjausta varten. 
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Tarkistus 676
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja tappioita, 
jotka olisivat langenneet näistä veloista, ei 
ole siirretty täysimääräisesti muille 
velkojille, kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle rahoitusta, jotta se voi

6. Neuvosto voi 16 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti hyväksytyn 
kriisinratkaisukehyksen mukaisesti 
todeta, että jos hyväksyttävää velkaa tai 
hyväksyttävien velkojen luokkaa, joka on 
rajattu tai osittain rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle 5 kohdan nojalla, ja tappioita, 
jotka olisivat langenneet näistä veloista, ei 
ole siirretty täysimääräisesti muille 
velkojille, kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle rahoitusta, jotta se voi

Or. en

Tarkistus 677
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa 6 kohdassa tarkoitettua rahoitusta 
vain, jos rahoitus täyttää molemmat 
seuraavat perusteet:

Poistetaan.

a) osakkeenomistajat ja muiden 
omistusinstrumenttien omistajat ja 
kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja muiden hyväksyttävien velkojen 
omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin 
suorittaneet rahoitusosuuden tappioiden 
kattamiseksi ja pääomapohjan 
vahvistamiseksi määrällä, joka on 
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vähintään 8 prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna; ja
b) kriisinratkaisurahaston rahoitusosuus 
ei ylitä 5:tä prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna.

Or. en

Tarkistus 678
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa 6 kohdassa tarkoitettua rahoitusta 
vain, jos rahoitus täyttää molemmat 
seuraavat perusteet:

Poistetaan.

a) osakkeenomistajat ja muiden 
omistusinstrumenttien omistajat ja 
kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja muiden hyväksyttävien velkojen 
omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin 
suorittaneet rahoitusosuuden tappioiden 
kattamiseksi ja pääomapohjan 
vahvistamiseksi määrällä, joka on 
vähintään 8 prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna; ja
b) kriisinratkaisurahaston rahoitusosuus 
ei ylitä 5:tä prosenttia kriisinratkaisun 
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kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna.

Or. en

Tarkistus 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisurahastosta voidaan 
antaa 6 kohdassa tarkoitettua rahoitusta 
vain, jos rahoitus täyttää molemmat 
seuraavat perusteet:

Poistetaan.

a) osakkeenomistajat ja muiden 
omistusinstrumenttien omistajat ja 
kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja muiden hyväksyttävien velkojen 
omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin 
suorittaneet rahoitusosuuden tappioiden 
kattamiseksi ja pääomapohjan 
vahvistamiseksi määrällä, joka on 
vähintään 8 prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna; ja
b) kriisinratkaisurahaston rahoitusosuus 
ei ylitä 5:tä prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna.

Or. en
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Tarkistus 680
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osakkeenomistajat ja muiden 
omistusinstrumenttien omistajat ja 
kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja muiden hyväksyttävien velkojen 
omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin 
suorittaneet rahoitusosuuden tappioiden 
kattamiseksi ja pääomapohjan 
vahvistamiseksi määrällä, joka on 
vähintään 8 prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan 
luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna; ja

a) osakkeenomistajat ja muiden 
omistusinstrumenttien omistajat ja 
kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja muiden hyväksyttävien velkojen 
omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin 
suorittaneet talletuksia lukuun ottamatta 
rahoitusosuuden tappioiden kattamiseksi ja 
pääomapohjan vahvistamiseksi määrällä, 
joka on vähintään 8 prosenttia 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
velkojen kokonaismäärästä, omat varat 
mukaan luettuina, kriisinratkaisutoimen 
ajankohtana 17 artiklassa säädetyn 
arvostuksen mukaisesti mitattuna;

Or. en

Tarkistus 681
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisurahaston osuus voidaan 
rahoittaa:

Poistetaan.

a) kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevalla määrällä, joka on peritty 
2 artiklassa tarkoitetuilta yhteisöiltä 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti;
b) määrällä, joka voidaan periä 
jälkikäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 67 artiklan mukaisesti 
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kolmen vuoden aikana; sekä
c) vaihtoehtoisista rahoituslähteistä 
kerätyillä määrillä 69 artiklan mukaisesti, 
jos a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät 
eivät riitä.

Or. en

Tarkistus 682
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisurahaston osuus voidaan 
rahoittaa:

Poistetaan.

a) kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevalla määrällä, joka on peritty 
2 artiklassa tarkoitetuilta yhteisöiltä 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti;
b) määrällä, joka voidaan periä 
jälkikäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 67 artiklan mukaisesti 
kolmen vuoden aikana; sekä
c) vaihtoehtoisista rahoituslähteistä 
kerätyillä määrillä 69 artiklan mukaisesti, 
jos a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät 
eivät riitä.

Or. en

Tarkistus 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisurahaston osuus voidaan Poistetaan.
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rahoittaa:
a) kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevalla määrällä, joka on peritty 
2 artiklassa tarkoitetuilta yhteisöiltä 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti;
b) määrällä, joka voidaan periä 
jälkikäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 67 artiklan mukaisesti 
kolmen vuoden aikana; 
c) vaihtoehtoisista rahoituslähteistä
kerätyillä määrillä 69 artiklan mukaisesti, 
jos a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät 
eivät riitä.

Or. en

Tarkistus 684
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kun a, b ja c alakohdassa tarkoitetut 
määrät ovat riittämättömät tai ne eivät ole 
saatavilla, julkisten välineiden ja 
suotavasti yhteisön julkisen välineen 
lainaksi ottamilla määrillä.

Or. en

Tarkistus 685
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 64 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
lainajärjestelyä voidaan myös käyttää 
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rahaston maksuosuuksien suorittamiseen.

Or. en

Tarkistus 686
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan 
kerätä lisärahoitusta vaihtoehtoisista 
rahoituslähteistä sen jälkeen, kun

Poistetaan.

a) 7 kohdan b alakohdassa säädetty 
5 prosentin raja on saavutettu; 
b) kaikki vakuudettomat, 
etuoikeudettomat velat, jotka eivät ole 
hyväksyttäviä velkoja, on kirjattu alas tai 
muunnettu täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 687
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan 
kerätä lisärahoitusta vaihtoehtoisista 
rahoituslähteistä sen jälkeen, kun

Poistetaan.

a) 7 kohdan b alakohdassa säädetty 
5 prosentin raja on saavutettu; 
b) kaikki vakuudettomat, 
etuoikeudettomat velat, jotka eivät ole 
hyväksyttäviä velkoja, on kirjattu alas tai 
muunnettu täysimääräisesti.
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Or. en

Tarkistus 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan 
kerätä lisärahoitusta vaihtoehtoisista 
rahoituslähteistä sen jälkeen, kun

Poistetaan.

a) 7 kohdan b alakohdassa säädetty 
5 prosentin raja on saavutettu; 
b) kaikki vakuudettomat, 
etuoikeudettomat velat, jotka eivät ole 
hyväksyttäviä velkoja, on kirjattu alas tai 
muunnettu täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 689
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan 
kerätä lisärahoitusta vaihtoehtoisista 
rahoituslähteistä sen jälkeen, kun

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan 
neuvoston 16 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti hyväksymän kehyksen 
perusteella kerätä lisärahoitusta
vaihtoehtoisista rahoituslähteistä sen 
jälkeen, kun

Or. en

Tarkistus 690
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Vaihtoehtoisesti tai sen lisäksi, kun 
7 kohdan a ja b alakohdan mukaiset 
edellytykset ovat täyttyneet, voidaan 
suorittaa rahoitusosuus varoista, jotka on 
peritty etukäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti 
ja joita ei ole vielä käytetty.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 691
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Vaihtoehtoisesti tai sen lisäksi, kun 
7 kohdan a ja b alakohdan mukaiset 
edellytykset ovat täyttyneet, voidaan 
suorittaa rahoitusosuus varoista, jotka on 
peritty etukäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti 
ja joita ei ole vielä käytetty.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Vaihtoehtoisesti tai sen lisäksi, kun 
7 kohdan a ja b alakohdan mukaiset 

Poistetaan.
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edellytykset ovat täyttyneet, voidaan 
suorittaa rahoitusosuus varoista, jotka on 
peritty etukäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina 66 artiklan mukaisesti 
ja joita ei ole vielä käytetty.

Or. en

Tarkistus 693
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Sovellettaessa tätä asetusta sovelletaan 
direktiivin [ ] 38 artiklan 3 cab kohdan 
5 alakohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 694
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Sovellettaessa tätä asetusta sovelletaan 
direktiivin [ ] 38 artiklan 3 cab kohdan 
5 alakohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 695
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

12. Tehtäessä 5 kohdassa tarkoitettua 
päätöstä on otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavat tekijät:

Poistetaan.

a) periaate, jonka mukaan tappioiden olisi 
langettava ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajien ja sen jälkeen yleensä 
velkojien maksettaviksi 
etuoikeusjärjestyksessä;
b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kapasiteetti tappioiden 
kattamiseen, jos velka tai velkaluokka 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle; ja
c) tarve säilyttää riittävät varat 
kriisinratkaisun rahoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 696
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Tehtäessä 5 kohdassa tarkoitettua 
päätöstä on otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavat tekijät:

Poistetaan.

a) periaate, jonka mukaan tappioiden olisi 
langettava ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajien ja sen jälkeen yleensä 
velkojien maksettaviksi 
etuoikeusjärjestyksessä;
b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kapasiteetti tappioiden 
kattamiseen, jos velka tai velkaluokka 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle; ja
c) tarve säilyttää riittävät varat 
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kriisinratkaisun rahoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Tehtäessä 5 kohdassa tarkoitettua 
päätöstä on otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavat tekijät:

Poistetaan.

a) periaate, jonka mukaan tappioiden olisi 
langettava ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajien ja sen jälkeen yleensä 
velkojien maksettaviksi 
etuoikeusjärjestyksessä;
b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen kapasiteetti tappioiden 
kattamiseen, jos velka tai velkaluokka 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle; ja
c) tarve säilyttää riittävät varat 
kriisinratkaisun rahoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 698
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 12 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) periaate, jonka mukaan tappioiden olisi 
langettava ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajien ja sen jälkeen yleensä 
velkojien maksettaviksi 

a) periaate, jonka mukaan tappioiden olisi 
langettava ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajien ja sen jälkeen yleensä 
velkojien maksettaviksi 
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etuoikeusjärjestyksessä; etuoikeusjärjestyksessä, lukuun ottamatta 
12 artiklan d ja e alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvia talletuksia;

Or. pt

Tarkistus 699
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Kriisinratkaisuneuvosto suorittaa 
arviointinsa seuraavista seikoista 
17 artiklan vaatimusten mukaisen 
arvostuksen perusteella:

Poistetaan.

a) kokonaismäärä, jolla hyväksyttävien 
velkojen arvo on kirjattava alas sen 
varmistamiseksi, että kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen varojen 
nettoarvo on nolla,
b) tarpeen mukaan kokonaismäärä, jolla 
hyväksyttäviä velkoja on muunnettava 
osakkeiksi ydinpääoman suhteen 
palauttamiseksi, kun on kyseessä joko 
kriisinratkaisun kohteena oleva laitos tai 
omaisuudenhoitoyhtiö.
Jos päätetään kirjata velkakirjojen arvo 
alas 1 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetussa arvioinnissa on 
vahvistettava määrä, jolla hyväksyttävien 
velkojen arvoa on muunnettava 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen tai tarpeen mukaan 
omaisuudenhoitoyhtiön ydinpääoman 
suhteen palauttamiseksi, ottaen huomioon 
mahdollinen 71 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukainen pääoman 
lisääminen kriisinratkaisurahastosta, sekä 
markkinoiden riittävän luottamuksen 
säilyttämiseksi kriisinratkaisun kohteena 
olevaan laitokseen tai 
omaisuudenhoitoyhtiöön ja sen 
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varmistamiseksi, että laitos voi edelleen 
täyttää toimilupaehdot ja jatkaa 
toimintoja, joihin sillä on toimilupa 
direktiivin 2013/36/EU tai direktiivin 
2004/39/EY nojalla.

Or. en

Tarkistus 700
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Edellä olevan 5 kohdan mukaisia 
soveltamisalan ulkopuolelle jättämisiä 
voidaan soveltaa joko velan jättämiseksi 
kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle tai 
kyseiseen velkaan sovellettavan 
alaskirjauksen osuuden rajoittamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 701
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Edellä olevan 5 kohdan mukaisia 
soveltamisalan ulkopuolelle jättämisiä 
voidaan soveltaa joko velan jättämiseksi 
kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle tai 
kyseiseen velkaan sovellettavan 
alaskirjauksen osuuden rajoittamiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Edellä olevan 5 kohdan mukaisia 
soveltamisalan ulkopuolelle jättämisiä 
voidaan soveltaa joko velan jättämiseksi 
kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle tai 
kyseiseen velkaan sovellettavan 
alaskirjauksen osuuden rajoittamiseksi.

14. Edellä olevan 5 kohdan ja pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 
asiaankuuluvien säännösten mukaisia 
soveltamisalan ulkopuolelle jättämisiä 
voidaan soveltaa joko velan jättämiseksi 
kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle tai 
kyseiseen velkaan sovellettavan 
alaskirjauksen osuuden rajoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 703
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksissa on noudatettava 
15 artiklassa säädettyä saamisten 
etuoikeusjärjestystä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 704
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta - vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) se, missä määrin ja millä tavalla 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 

vi) se, missä määrin ja millä tavalla 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
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käyttävät direktiivin [ ] V luvussa 
mainittuja valtuuksiaan;

käyttävät direktiivin [ ] V 4 jakson 
V luvussa mainittuja valtuuksiaan;

Or. en

Tarkistus 705
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan
tarkistaa kriisinratkaisukehystä koskevaa 
päätöstään ja tehdä tarvittavat muutokset, 
kun kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttaminen sitä edellyttää.

3. Kriisinratkaisuneuvosto voi tarkistaa 
kriisinratkaisukehystä koskevaa päätöstään 
ja tehdä tarvittavat muutokset, kun 
kriisinratkaisutavoitteiden saavuttaminen 
sitä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 706
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan
tarkistaa kriisinratkaisukehystä koskevaa 
päätöstään ja tehdä tarvittavat muutokset, 
kun kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttaminen sitä edellyttää.

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tarkistaa 
kriisinratkaisukehystä koskevaa päätöstään 
ja tehdä tarvittavat muutokset, kun 
kriisinratkaisutavoitteiden saavuttaminen 
sitä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 707
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan 
tarkistaa kriisinratkaisukehystä koskevaa 
päätöstään ja tehdä tarvittavat muutokset, 
kun kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttaminen sitä edellyttää.

3. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan 
tarkistaa kriisinratkaisukehystä koskevaa 
päätöstään ja tehdä tarvittavat muutokset, 
kun kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttaminen sitä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
VERTS/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
määrätä kriisinratkaisun kohteena oleva 
laitos

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
toimia pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti tai 
määrätä kriisinratkaisun kohteena oleva 
laitos

Or. en

Tarkistus 709
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
määrätä kriisinratkaisun kohteena oleva 
laitos

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
kumota kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen tekemä 
valinta varmistaakseen päätöksen 
asianmukaisen soveltamisen.

Or. en

Tarkistus 710
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
määrätä kriisinratkaisun kohteena oleva 
laitos

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 711
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) siirtämään kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tietyt oikeudet, varat tai 
velat toiselle henkilölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 712
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirtämään kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tietyt oikeudet, varat tai 
velat toiselle henkilölle;

a) siirtämään kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tietyt oikeudet, varat tai 
velat toiselle oikeushenkilölle;

Or. en

Tarkistus 713
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatimaan sellaisten 
velkainstrumenttien muuntamista, joihin 
sisältyy sopimusehto muuntamisesta 
18 artiklassa mainituissa olosuhteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 714
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatimaan sellaisten velkainstrumenttien 
muuntamista, joihin sisältyy sopimusehto 
muuntamisesta 18 artiklassa mainituissa 
olosuhteissa.

b) vaatimaan kaikkien sellaisten 
velkainstrumenttien muuntamista, joihin 
sisältyy sopimusehto muuntamisesta 
18 artiklassa mainituissa olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
VERTS/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Kriisinratkaisun jälkeinen julkinen 

avoimuus
Kun kriisinratkaisutoimien kohteeksi 
joutunut rahoituslaitos ei enää täytä 
kriisinratkaisun ehtoja ja kun 
kriisinratkaisutoimien kohteena olevaa 
laitosta tai laitoksia koskevat 
maksukyvyttömyysmenettelyt on saatettu 
päätökseen, kriisinratkaisuneuvosto 
saattaa viipymättä julkisesti saataville 
sopivasti aggregoidun taseen, joka on 
arvostettu tässä asetuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti sillä hetkellä, 
kun päätös laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun tehtiin, ja josta käy 
selvästi ilmi laitoksen varojen nettoarvo ja 
varojen ja velkojen luokkien arvo. 
Kriisinratkaisuneuvoston on lisäksi 
julkaistava eri velkojien luokkien 
kokonaistappiot alaskirjauksen 
soveltamishetkellä, 
kriisinratkaisuprosessin rahoitukseen 
käytetyt määrät ja lähteet sekä yrityksen 
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yksiköiden tai varojen myynnistä saadut 
tuotot.

Or. en

Tarkistus 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle kaikista toimista, jotka se 
toteuttaa kriisinratkaisun 
valmistelemiseksi. Komission jäsenten ja 
henkilöstön on noudatettava 
kriisinratkaisuneuvostolta saamiensa 
tietojen osalta 79 artiklassa säädettyä 
salassapitovaatimusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 717
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle kaikista toimista, jotka se 
toteuttaa kriisinratkaisun 
valmistelemiseksi. Komission jäsenten ja 
henkilöstön on noudatettava 
kriisinratkaisuneuvostolta saamiensa 
tietojen osalta 79 artiklassa säädettyä 
salassapitovaatimusta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
kaikista toimista, jotka se toteuttaa 
kriisinratkaisun valmistelemiseksi. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja niiden henkilöstön on 
noudatettava kriisinratkaisuneuvostolta 
saamiensa tietojen osalta 79 artiklassa 
säädettyä salassapitovaatimusta.

Or. en
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Tarkistus 718
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle kaikista toimista, jotka se 
toteuttaa kriisinratkaisun 
valmistelemiseksi. Komission jäsenten ja 
henkilöstön on noudatettava 
kriisinratkaisuneuvostolta saamiensa 
tietojen osalta 79 artiklassa säädettyä 
salassapitovaatimusta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle ja 
kriisinratkaisuviranomaisille kaikista 
toimista, jotka se toteuttaa kriisinratkaisun 
valmistelemiseksi. Komission jäsenen ja 
henkilöstön ja 
kriisinratkaisuviranomaisten henkilöstön 
on noudatettava kriisinratkaisuneuvostolta 
saamiensa tietojen osalta 79 artiklassa 
säädettyä salassapitovaatimusta.

Or. en

Tarkistus 719
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä hoitaessaan kukin omia 
tehtäviään tämän asetuksen nojalla. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle ja 
komissiolle kaikki tiedot, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

2. Kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset ja 
tarvittaessa talletussuojajärjestelmät 
tekevät tiivistä yhteistyötä hoitaessaan 
kukin omia tehtäviään tämän asetuksen 
nojalla. EKP ja kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat 
kriisinratkaisuneuvostolle ja komissiolle 
kaikki tiedot, joita nämä tarvitsevat
tehtäviensä hoitamiseen.

Or. de
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Tarkistus 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä hoitaessaan kukin omia 
tehtäviään tämän asetuksen nojalla. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle ja 
komissiolle kaikki tiedot, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

2. Kriisinratkaisuneuvosto, EKP sekä 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja 
kriisinratkaisuviranomaiset tekevät tiivistä 
yhteistyötä hoitaessaan kukin omia 
tehtäviään tämän asetuksen nojalla. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä 
hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 721
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hoitaessaan kukin omia tehtäviään 
tämän asetuksen nojalla 
kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä 7–26 artiklan 
mukaisissa kriisinratkaisun suunnittelussa, 
varhaisessa asiaan puuttumisessa ja 
kriisinratkaisun vaiheissa. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle ja 
komissiolle kaikki tiedot, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

3. Hoitaessaan kukin omia tehtäviään 
tämän asetuksen nojalla 
kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset ja 
tarvittaessa talletussuojajärjestelmät 
tekevät tiivistä yhteistyötä 7–26 artiklan 
mukaisissa kriisinratkaisun suunnittelussa, 
varhaisessa asiaan puuttumisessa ja 
kriisinratkaisun vaiheissa. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle ja 
komissiolle kaikki tiedot, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

Or. de
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Tarkistus 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hoitaessaan kukin omia tehtäviään 
tämän asetuksen nojalla 
kriisinratkaisuneuvosto, komissio, EKP 
sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ja kriisinratkaisuviranomaiset tekevät 
tiivistä yhteistyötä 7–26 artiklan 
mukaisissa kriisinratkaisun suunnittelussa, 
varhaisessa asiaan puuttumisessa ja 
kriisinratkaisun vaiheissa. EKP ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat kriisinratkaisuneuvostolle ja 
komissiolle kaikki tiedot, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

3. Hoitaessaan kukin omia tehtäviään 
tämän asetuksen nojalla 
kriisinratkaisuneuvosto, EKP sekä 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja 
kriisinratkaisuviranomaiset tekevät tiivistä 
yhteistyötä 7–26 artiklan mukaisissa 
kriisinratkaisun suunnittelussa, varhaisessa 
asiaan puuttumisessa ja kriisinratkaisun 
vaiheissa. EKP ja kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat 
kriisinratkaisuneuvostolle ja komissiolle 
kaikki tiedot, joita nämä tarvitsevat 
tehtäviensä hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 723
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sovellettaessa tätä asetusta 
kriisinratkaisuneuvosto nimeää 
edustajan, joka osallistuu direktiivin [ ] 
113 artiklalla perustettuun Euroopan 
pankkiviranomaisen 
kriisinratkaisukomiteaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto tekee tiivistä 
yhteistyötä Euroopan 
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
kanssa erityisesti silloin, kun ERVV tai 
EVM on myöntänyt tai todennäköisesti 
myöntää suoraa tai välillistä 
rahoitustukea osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneille yhteisöille etenkin 
24 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 725
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto tekee tiivistä 
yhteistyötä Euroopan 
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
kanssa erityisesti silloin, kun ERVV tai 
EVM on myöntänyt tai todennäköisesti 
myöntää suoraa tai välillistä rahoitustukea 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneille 
yhteisöille etenkin 24 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetuissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

6. Kriisinratkaisuneuvosto tekee tiivistä
yhteistyötä Euroopan 
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) ja 
muun tulevan vastaavan eurooppalaisen 
instanssin kanssa erityisesti silloin, kun 
ERVV tai EVM taikka muu tuleva 
vastaava eurooppalainen instanssi on 
myöntänyt tai todennäköisesti myöntää 
suoraa tai välillistä rahoitustukea 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneille 
yhteisöille etenkin 24 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitetuissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. nl
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Tarkistus 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio, kriisinratkaisuneuvosto, 
kriisinratkaisuviranomaiset ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset laativat 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
kuvaillaan yleisin termein, miten ne 
tekevät yhteistyötä hoitaessaan pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
mukaisia tehtäviään. 
Yhteisymmärryspöytäkirjaa tarkastellaan 
säännöllisesti.
Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
tekevät yhteisymmärryspöytäkirjan 
kriisinratkaisuviranomaisen ja kunkin 
sellaisen osallistumattoman jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jossa 
on vähintään yksi unionin lainsäädännön 
mukaisesti määritelty maailmanlaajuisesti 
järjestelmän kannalta merkittävä laitos, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen alakohdan soveltamista.
Kutakin yhteisymmärryspöytäkirjaa 
tarkastellaan säännöllisesti ja kukin 
pöytäkirja julkaistaan, kuitenkin siten että 
luottamukselliset tiedot käsitellään 
asianmukaisesti.

Or. en


