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Muudatusettepanek 727
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nii solveerimisnõukogul kui ka riiklikel 
solveerimisasutustel on kohustus teha heas 
usus koostööd ja vahetada teavet.

1. Nii solveerimisnõukogul kui ka riiklikel 
solveerimisasutustel on kohustus teha heas 
usus koostööd ja vahetada teavet.

Nende artikli 2 punktides a kuni c 
nimetatud üksuste solveerimisel, mis 
vastavalt nõukogu määruse [...] (millega 
antakse Euroopa Keskpangale 
eriülesanded seoses krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
poliitikaga) artikli 6 lõikele 4 ei kuulu 
Euroopa Keskpanga otsese järelevalve 
alla, on riiklikel solveerimisasutustel ja 
solveerimisnõukogul kohustus vahetada 
teavet.

Or. de

Muudatusettepanek 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu esitab komisjonile 
mis tahes teavet, mis on oluline 
käesolevast määrusest ja vajadusel ELi 
toimimise lepingu artiklist 107 tulenevate 
kohustuste täitmiseks.

2. Solveerimisnõukogu esitab komisjonile 
mis tahes teavet, mis on oluline ELi 
toimimise lepingu artiklist 107 tulenevate 
kohustuste täitmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 729
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui gruppi kuuluvad nii osalevates kui ka 
mitteosalevates liikmesriikides asuvad 
üksused, esindab solveerimisnõukogu 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi mitteosalevate 
liikmesriikidega tehtavas koostöös 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 7, 8, 11, 
12, 15, 50 ja 80–83, ilma et see piiraks mis 
tahes käesoleva määruse kohaselt vajalikku 
komisjonipoolset heakskiitu.

Kui gruppi kuuluvad nii osalevates kui ka 
mitteosalevates liikmesriikides asuvad 
üksused, esindab solveerimisnõukogu 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi mitteosalevate 
liikmesriikidega tehtavas koostöös 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 7, 8, 11, 
12, 15, 50 ja 80–83, ilma et see piiraks mis 
tahes käesoleva määruse kohaselt vajalikku 
komisjonipoolset heakskiitu.
Solveerimisnõukogu teavitab 
mitteosalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi mis tahes võetavatest 
meetmetest solveerimise ettevalmistamisel, 
kui grupp koosneb nii osalevates 
liikmesriikides kui ka mitteosalevates 
liikmesriikides asutatud üksustest. 
Erimeelsuste korral piiriülestes 
olukordades leiavad määruses 1093/2010
täpsustatud Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) siduva 
vahendusmehhanismi sätted täielikku 
kohaldamist. Solveerimisnõukogu kui 
riiklik solveerimisasutus ei ole kohustatud 
tegutsema kooskõlas EBA otsustega ning 
komisjon ei saa võtta meetmeid, mis on 
vastuolus EBA otsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui gruppi kuuluvad nii osalevates kui ka 
mitteosalevates liikmesriikides asuvad 
üksused, esindab solveerimisnõukogu 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi mitteosalevate 
liikmesriikidega tehtavas koostöös 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 7, 8, 11, 
12, 15, 50 ja 80–83, ilma et see piiraks mis 
tahes käesoleva määruse kohaselt vajalikku 
komisjonipoolset heakskiitu.

Kui gruppi kuuluvad nii osalevates kui ka 
mitteosalevates liikmesriikides asuvad 
üksused, esindab solveerimisnõukogu 
osalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi mitteosalevate 
liikmesriikidega tehtavas koostöös 
vastavalt direktiivi [...] artiklitele 7, 8, 11, 
12, 15, 50 ja 80–83, ilma et see piiraks mis 
tahes käesoleva määruse kohaselt vajalikku 
solveerimisnõukogu heakskiitu.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese solveerimise korral, kui grupp 
koosneb nii osalevates liikmesriikides kui 
ka mitteosalevates liikmesriikides 
asutatud üksustest, peab 
solveerimisnõukogu kutsuma filiaale ja 
tütarettevõtjaid mitteomavate 
mitteosalevate liikmesriikide riiklikke 
solveerimisasutusi osalema oma 
täitevistungil hääleõiguseta vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittesiduvad koostöölepingud sisaldavad 
kooskõlastamise ja koostöö korra sätteid 
ühtse solveerimisnõukogu ja vastuvõtvate 
kolmandate riikide vahel, kes tegelevad 
kriisiohjamise gruppides järgmiste 
küsimustega:
(a) solveerimiskava ettevalmistamiseks, 
väljatöötamiseks ja haldamiseks vajalik 
teabevahetus;
(b) solveerimisvahendite kohaldamiseks 
vajalik teabevahetus ja solveerimisõiguste 
ning sarnaste õiguste kasutamine 
asjaomaste kolmandate riikide õiguse 
kohaselt;
(c) osapoolte varajane hoiatamine või 
konsulteerimine koostöökokkuleppe 
puhul enne käesoleva määruse või 
asjaomase kolmanda riigi õiguse alusel 
mis tahes selliste oluliste meetmete 
võtmist, mis mõjutavad kokkuleppega 
seotud krediidiasutust või 
investeerimisüksust või gruppi;
(d) ühiste solveerimismeetmete puhul 
avaliku teabe koordineerimine;
(e) punktides a–d esitatud teabe 
kooskõlastamise, koostöö ja vahetamise 
puhul peab kohaldama rangeid 
konfidentsiaalsuse standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittesiduvad koostöölepingud sisaldavad 
kooskõlastamise ja koostöö korra sätteid 
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ühtse solveerimisnõukogu ja vastuvõtvate 
kolmandate riikide vahel, kes tegelevad 
kriisiohjamise gruppides järgmiste 
küsimustega:
(a) solveerimiskava ettevalmistamiseks, 
väljatöötamiseks ja haldamiseks vajalik 
teabevahetus;
(b) solveerimisvahendite kohaldamiseks 
vajalik teabevahetus ja solveerimisõiguste 
ning sarnaste õiguste kasutamine 
asjaomaste kolmandate riikide seaduste 
kohaselt;
(c) osapoolte varajane hoiatamine või 
konsulteerimine koostöökokkuleppe 
puhul enne käesoleva määruse või 
asjaomase kolmanda riigi õiguse alusel 
mis tahes selliste oluliste meetmete 
võtmist, mis mõjutavad kokkuleppega 
seotud krediidiasutust või 
investeerimisüksust või gruppi;
(d) ühiste solveerimismeetmete puhul 
avaliku teabe koordineerimine;
(e) punktides a–d esitatud teabe 
kooskõlastamise, koostöö ja vahetamise 
puhul peab kohaldama rangeid 
konfidentsiaalsuse standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil ja solveerimisnõukogul on oma 
vastutusalas ainuvastutus sõlmida osalevate 
liikmesriikide riiklike solveerimisasutuste 
nimel direktiivi [...] artikli 88 lõikes 4 
osutatud mittesiduvaid koostöölepinguid 
ning nad teavitavad neid vastavalt selle 

Solveerimisnõukogul on oma vastutusalas 
ainuvastutus sõlmida osalevate 
liikmesriikide riiklike solveerimisasutuste 
nimel direktiivi [...] artikli 88 lõikes 4 
osutatud mittesiduvaid koostöölepinguid 
ning nad teavitavad neid vastavalt selle 
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artikli lõikele 6. artikli lõikele 6.

Or. en

Muudatusettepanek 735
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7, 8, 11, 16 ja 17 osutatud 
ülesannete täitmiseks võib 
solveerimisnõukogu kas vahetult või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu nõuda, 
et järgmised juriidilised või füüsilised 
isikud esitaksid kogu teabe, mis on vajalik 
käesoleva määrusega 
solveerimisnõukogule pandud ülesannete 
täitmiseks:

1. Artiklites 7, 8, 11, 16 ja 17 osutatud 
ülesannete täitmiseks võib 
solveerimisnõukogu kas vahetult või 
riiklike solveerimisasutuste kaudu nõuda, 
kasutades kogu Euroopa Keskpangalt või 
pädevatelt riiklikelt asutustelt 
kättesaadavat teavet, et järgmised 
juriidilised või füüsilised isikud esitaksid 
kogu teabe, mis on vajalik käesoleva 
määrusega solveerimisnõukogule pandud 
ülesannete täitmiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 736
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandad isikud, kes on artiklis 2 
osutatud üksuste ülesandeid või tegevusi 
teostavad allhankijad.

(c) osalevates liikmesriikides asutatud või 
asuvad kolmandad isikud, kes on artiklis 2 
osutatud üksuste olulisi ülesandeid või 
tegevusi teostavad allhankijad.

Or. en
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Muudatusettepanek 737
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksused ja lõike 1
punktis b osutatud isikud esitavad lõike 1 
kohaselt nõutava teabe. Ametisaladust 
käsitlevad sätted ei vabasta neid üksusi ega 
isikuid kohustusest esitada sellist teavet. 
Nõutava teabe esitamist ei loeta 
ametisaladuse hoidmise kohustuse 
rikkumiseks.

2. Üksused ja lõikes 1 osutatud isikud 
esitavad lõike 1 kohaselt nõutava teabe. 
Ametisaladust käsitlevad sätted ei vabasta 
neid üksusi ega isikuid kohustusest esitada 
sellist teavet. Nõutava teabe esitamist ei 
loeta ametisaladuse hoidmise kohustuse 
rikkumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogul peab olema 
võimalik saada pidevalt igasugust 
solveerimise seisukohast olulist teavet 
sellise krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kapitali, likviidsuse, 
varade ja kohustuste kohta, kelle puhul tal 
on solveerimisõigus.

4. Solveerimisnõukogul peab olema 
võimalik saada pidevalt igasugust teavet 
sellise krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kapitali, likviidsuse, 
varade ja kohustuste kohta, kelle puhul tal 
on solveerimisõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused 
ja riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta.

5. Teabevahetuse kord 
solveerimisnõukogu, pädevate asutuste ja 
riiklike solveerimisasutuste vahel 
määratakse kindlaks ja rakendatakse
vastastikuse mõistmise memorandumi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 740
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused 
ja riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta.

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused 
ja riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta. 
Teabevahetust solveerimisnõukogu, 
pädevate asutuste ja riiklike 
solveerimisasutuste vahel ei loeta 
ametisaladuste rikkumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 741
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused 
ja riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta.

5. Solveerimisnõukogu, osalevate 
liikmesriikide pädevad asutused ja 
riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 742
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused 
ja riiklikud solveerimisasutused võivad 
koostada vastastikuse mõistmise 
memorandumi teabevahetuse korra kohta.

5. Solveerimisnõukogu, pädevad asutused, 
sealhulgas EKP ja riiklikud 
solveerimisasutused, võivad koostada 
vastastikuse mõistmise memorandumi 
teabevahetuse korra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pädevad asutused, sealhulgas vajaduse 
korral EKP, ja riiklikud 
solveerimisasutused teevad 
solveerimisnõukoguga koostööd, et 
kontrollida, kas nõutav teave on osaliselt 
või tervikuna juba kättesaadav. Kui selline 
teave on kättesaadav, esitavad pädevad 
asutused, sealhulgas vajaduse korral EKP, 
või riiklikud solveerimisasutused selle 
teabe solveerimisnõukogule.

6. Osalevate liikmesriikide pädevad 
asutused, sealhulgas vajaduse korral EKP, 
ja riiklikud solveerimisasutused teevad 
solveerimisnõukoguga koostööd, et 
kontrollida, kas nõutav teave on osaliselt 
või tervikuna juba kättesaadav. Kui selline 
teave on kättesaadav, esitavad osalevate 
liikmesriikide pädevad asutused, 
sealhulgas vajaduse korral EKP, või 
riiklikud solveerimisasutused selle teabe 
solveerimisnõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui solveerimisnõukogu ametnikud või 
teised solveerimisnõukogu volitatud või 
nimetatud kaasas olevad isikud leiavad, et 
isik ei nõustu lõike 1 kohaselt korraldatud 
kontrollimisega, võimaldavad asjaomaste 
osalevate liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused neile siseriikliku 
õiguse kohaselt vajalikku abi. Selline abi 
hõlmab tööruumide ning raamatupidamis-
ja muude dokumentide pitseerimist 
kontrollimiseks vajalikus ulatuses. Kui 
asjaomastel riiklikel solveerimisasutustel ei 
ole selliseid õigusi, kasutavad nad oma 
õigusi, et taotleda vajalikku abi teistelt 
riiklikelt solveerimisasutustelt.

5. Kui solveerimisnõukogu ametnikud või 
teised solveerimisnõukogu volitatud või 
nimetatud kaasas olevad isikud leiavad, et 
isik ei nõustu lõike 1 kohaselt korraldatud 
kontrollimisega, võimaldavad asjaomaste 
osalevate liikmesriikide riiklikud 
solveerimisasutused neile siseriikliku 
õiguse kohaselt vajalikku abi. Selline abi 
hõlmab tööruumide ning raamatupidamis-
ja muude dokumentide pitseerimist 
kontrollimiseks vajalikus ulatuses. Kui 
asjaomastel riiklikel solveerimisasutustel ei 
ole selliseid õigusi, kasutavad nad oma 
õigusi, et taotleda vajalikku abi teistelt 
riiklikelt asutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 745
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõigetes 2 ja 4 osutatud ametnike ja 
muude isikute suhtes kohaldatakse 
artiklis 79 sätestatud ametisaladuse nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 746
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud loa taotlemise korral 
kontrollib liikmesriigi õigusasutus 
solveerimisnõukogu otsuse autentsust ning 
seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei 
oleks kontrolli eseme seisukohast 
omavolilised ega ebaproportsionaalsed. 
Kontrollides sunnimeetmete 
proportsionaalsust, võib liikmesriigi 
õigusasutus küsida solveerimisnõukogult 
üksikasjalikke selgitusi, eelkõige põhjuste 
kohta, miks solveerimisnõukogu kahtlustab 
artiklis 26 osutatud õigusaktide rikkumist, 
ja kahtlustatava rikkumise tõsiduse kohta ja 
selle isiku seotuse laadi kohta, kellele 
sunnimeetmed on suunatud. Liikmesriigi 
õigusasutus ei vaata siiski läbi uurimise 
vajalikkust ega nõua, et talle esitataks 
solveerimisnõukogu toimikus sisalduv 
teave. Solveerimisnõukogu otsuse 
seaduslikkuse võib läbi vaadata ainult 
Euroopa Liidu Kohus.

2. Lõikes 1 osutatud loa taotlemise korral 
kontrollib liikmesriigi õigusasutus 
viivitamata solveerimisnõukogu otsuse 
autentsust ning seda, et kavandatavad 
sunnimeetmed ei oleks kontrolli eseme 
seisukohast omavolilised ega 
ebaproportsionaalsed. Kontrollides 
sunnimeetmete proportsionaalsust, võib 
liikmesriigi õigusasutus küsida 
solveerimisnõukogult üksikasjalikke 
selgitusi, eelkõige põhjuste kohta, miks 
solveerimisnõukogu kahtlustab artiklis 26 
osutatud õigusaktide rikkumist, ja 
kahtlustatava rikkumise tõsiduse kohta ja 
selle isiku seotuse laadi kohta, kellele 
sunnimeetmed on suunatud. Liikmesriigi 
õigusasutus ei vaata siiski läbi uurimise 
vajalikkust ega nõua, et talle esitataks 
solveerimisnõukogu toimikus sisalduv 
teave. Solveerimisnõukogu otsuse 
seaduslikkuse võib läbi vaadata ainult 
Euroopa Liidu Kohus.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu annab asjaomasele 
riiklikule solveerimisasutusele korralduse 
määrata asjaomasele artiklis 2 osutatud 
üksusele perioodiline karistusmakse 
kooskõlas direktiiviga [], et sundida:

1. Solveerimisnõukogu annab asjaomasele 
riiklikule solveerimisasutusele korralduse 
määrata asjaomasele artiklis 2 osutatud 
üksusele perioodiline karistusmakse, et 
sundida:

Or. en
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Muudatusettepanek 748
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga luuakse ühtne 
solveerimisnõukogu. Solveerimisnõukogu 
on Euroopa Liidu amet, mille spetsiifiline 
ülesehitus vastab tema ülesannetele. Ta on 
juriidiline isik.

1. Käesolevaga luuakse ühtne 
solveerimisnõukogu. Solveerimisnõukogu 
on EKP egiidi all olev Euroopa Liidu amet, 
mille spetsiifiline ülesehitus vastab tema 
ülesannetele. Ta on juriidiline isik.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevdirektor; (a) hääleõigusega tegevdirektor;

Or. en

Muudatusettepanek 750
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevdirektor; (a) hääleõigusega tegevdirektor;

Or. en

Muudatusettepanek 751
Marianne Thyssen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevdirektor; (a) hääleõigusega tegevdirektor;

Or. nl

Muudatusettepanek 752
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) neli sõltumatut liiget;

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada solveerimisnõukogusse neli sõltumatut liiget, kes ei esinda ühtegi 
liikmesriiki ega riiklikku asutust, eesmärgiga tugevdada solveerimisnõukogu ja tehtud otsuste 
Euroopa mõõdet. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 49, 51, 52 ja 53 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 753
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevdirektori asetäitja; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 754
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevdirektori asetäitja; (b) tegevdirektori asetäitja hääleõiguseta 
liikmena;

Or. de

Muudatusettepanek755
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevdirektori asetäitja; (b) tegevdirektori kaks hääleõigusega 
asetäitjat;

Or. nl

Muudatusettepanek 756
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevdirektori asetäitja; (b) tegevdirektori hääleõigusega asetäitja;

Or. en

Muudatusettepanek 757
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevdirektori asetäitja; (b) tegevdirektori hääleõigusega asetäitja;
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Or. en

Muudatusettepanek 758
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 759
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 760
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonile kogunenud ülesanded (lõplik otsuse langetamine, riigiabi- ja konkurentsiasutus, 
reguleerivad ülesanded) võivad tekitada huvide konflikti. Seetõttu tehakse ettepanek anda 
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komisjonile vaatleja staatus huvide konflikti vähendamiseks. Käesolevat muudatusettepanekut 
tuleb lugeda koos artiklite 49, 51, 52 ja 53 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 761
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 762
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; (c) komisjoni nimetatud liige 
hääleõiguseta liikmena;

Or. de

Muudatusettepanek 763
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; (c) hääleõiguseta komisjoni nimetatud 
liige;

Or. en
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Muudatusettepanek 764
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; (c) komisjoni nimetatud vaatleja, kellel 
puudub juurdepääs konkreetse 
krediidiasutuse või investeerimisüksuse 
konfidentsiaalsele teabele;

Or. en

Muudatusettepanek 765
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; (c) komisjoni nimetatud hääleõigusega
liige;

Or. en

Muudatusettepanek 766
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) komisjoni nimetatud liige; (c) komisjoni nimetatud hääleõigusega liige;

Or. nl

Muudatusettepanek 767
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 768
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et EKP-l on pädeva asutuse roll, on soovitatav talle anda vaatleja staatus, et 
vähendada võimalikku huvide konflikti. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos 
artiklite 49, 51, 52 ja 53 muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek 769
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 770
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 771
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; (d) EKP järelevalvenõukogu esimees 
hääleõiguseta liikmena;

Or. de

Muudatusettepanek 772
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; (d) EKP nimetatud hääleõiguseta liige;

Or. en

Muudatusettepanek 773
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; (d) EKP nimetatud hääleõiguseta liige;
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Or. en

Muudatusettepanek 774
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; (d) EKP nimetatud hääleõiguseta liige;

Or. nl

Muudatusettepanek 775
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) EKP nimetatud liige; (d) EKP nimetatud hääleõigusega liige;

Or. en

Muudatusettepanek 776
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) EKP nimetatud hääleõigusega 
sõltumatu ekspert;

Or. en

Muudatusettepanek 777
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Euroopa Parlamendi nimetatud 
liige;

Or. en

Muudatusettepanek 778
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
nimetatud hääleõiguseta liige;

Or. en

Muudatusettepanek 779
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ESMi nimetatud liige hääleõiguseta 
liikmena.

Or. de

Muudatusettepanek 780
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa stabiilsusmehhanismi 
nimetatud liige;

Or. en

Muudatusettepanek 781
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga liikmesriigi nimetatud liige, kes 
esindab riiklikku solveerimisasutust.

(e) iga liikmesriigi nimetatud 
hääleõigusega liige, kes esindab riiklikku 
solveerimisasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga liikmesriigi nimetatud liige, kes 
esindab riiklikku solveerimisasutust.

(e) iga liikmesriigi nimetatud 
hääleõigusega liige, kes esindab riiklikku 
solveerimisasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab 
riiklikku solveerimisasutust.

(e) iga liikmesriigi nimetatud hääleõigusega 
liige, kes esindab riiklikku solveerimisasutust.

Or. nl

Muudatusettepanek 784
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) EBA nimetatud hääleõiguseta 
vaatlejaliige.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EKP ja Euroopa Parlamendi 
nimetatud liikmetel peavad olema 
kõrgetasemelised asjakohased 
eksperditeadmised, näiteks akadeemiline 
taust rahandusvaldkonnas. Nad 
tegutsevad sõltumatult neid nimetanud 
asutustest ning nad ei vastuta nende eest. 
Ametiaeg on viis aastat ja seda ei 
pikendata.

Or. en

Muudatusettepanek 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori, tegevdirektori asetäitja 
ning komisjoni ja EKP nimetatud 
solveerimisnõukogu liikmete ametiaeg on 
viis aastat. Ametiaega ei pikendata, kui 
artikli 53 lõikes 6 ei ole sätestatud teisiti.

2. Tegevdirektori, tegevdirektori asetäitja 
ning EKP nimetatud solveerimisnõukogu 
liikme ametiaeg on viis aastat. Ametiaega 
ei pikendata, kui artikli 53 lõikes 6 ei ole 
sätestatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 787
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) solveerimisnõukogu täisistung, kes 
täidab artiklis 47 sätestatud ülesandeid;

(a) solveerimisnõukogu täisistung;

Or. en

Muudatusettepanek 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu tegutseb kooskõlas 
liidu õigusega, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste komisjoni otsustega.

Solveerimisnõukogu tegutseb kooskõlas 
liidu õigusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 789
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu annab käesoleva 
määruse rakendamise kohta aru Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
kooskõlas lõigetega 2–8.

1. Solveerimisnõukogu annab käesoleva 
määruse rakendamise kohta aru Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
kooskõlas lõigetega 2–8 selles ulatuses, 
mida ta ei ole kavandanud ja/või 
teostanud kooskõlas komisjonilt saadud 
konkreetsete juhistega.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
aruande talle käesoleva määrusega pandud 
ülesannete täitmise kohta.

2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
aruande talle käesoleva määrusega pandud 
ülesannete täitmise kohta. Kõnealune 
aruanne avaldatakse solveerimisnõukogu 
veebilehel, kui ametisaladuste nõuetes ei 
ole sätestatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 791
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 
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Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
aruande talle käesoleva määrusega pandud 
ülesannete täitmise kohta.

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
eurorühmale, komisjonile ja Euroopa 
Kontrollikojale aruande talle käesoleva 
määrusega pandud ülesannete täitmise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektor esitab aruande avalikult 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3. Tegevdirektor esitab aruande avalikult 
Euroopa Parlamendile ja eurorühmale 
nende osalevate liikmesriikide esindajate 
juuresolekul, kelle vääring ei ole euro.

Or. en

Muudatusettepanek 793
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 
tegevdirektor parlamendi pädevate 
komisjonide korraldataval ärakuulamisel, 
mis käsitleb solveerimisülesannete täitmist.

4. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 
tegevdirektor parlamendi pädevate 
komisjonide korraldataval ärakuulamisel, 
mis käsitleb solveerimisülesannete täitmist. 
Ärakuulamine peaks toimuma vähemalt 
kord igal kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb 
tegevdirektori asetäitja parlamendi 
pädevate komisjonide korraldataval 
ärakuulamisel, kus käsitletakse 
solveerimisülesannete täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nõukogu taotlusel võib nõukogu
tegevdirektori solveerimisülesannete 
täitmisega seotud küsimustes ära kuulata.

5. Eurorühma taotlusel võib eurorühm ja 
nende osalevate liikmesriikide esindajad, 
kelle vääring ei ole euro, tegevdirektori 
solveerimisülesannete täitmisega seotud 
küsimustes ära kuulata.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nõukogu taotlusel võib nõukogu
tegevdirektori solveerimisülesannete 
täitmisega seotud küsimustes ära kuulata.

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
taotlusel võib tegevdirektori 
solveerimisülesannete täitmisega seotud 
küsimustes ära kuulata.

Or. en
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Muudatusettepanek 797
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6
2013/0253 (COD)
Artikkel 41 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, kelle 
vääring ei ole euro.

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, kelle 
vääring ei ole euro. Küsimustele tuleks 
vastata nii kiiresti kui võimalik, igal juhul 
hiljemalt viie nädala jooksul pärast nende 
edastamist solveerimisnõukogule.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu kontrolliõiguse tõhususe tagamiseks tuleks kindlaks määrata 
vastuste andmise maksimaalne tähtaeg. Viis nädalat on sama tähtaeg, mis EKP ja Euroopa 
Parlament leppisid kokku institutsioonidevahelises kokkuleppes seoses ühtse 
järelevalvemehhanismiga.

Muudatusettepanek 798
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, 
kelle vääring ei ole euro.

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või eurorühma ja nende 
osalevate liikmesriikide esindajate
küsimustele, kelle vääring ei ole euro, 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 799
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, kelle 
vääring ei ole euro.

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate ja nende 
mitteosalevate liikmesriikide esindajate 
juuresolekul, kelle vääring ei ole euro.

Or. en

Muudatusettepanek 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu teeb parlamendiga 
koostööd kõigi parlamendi uurimiste 
käigus vastavalt ELi toimimise lepingule. 
Solveerimisnõukogu ja parlament sõlmivad 
asjakohased kokkulepped demokraatliku 
vastutuse ja järelevalve teostamise 
praktilise korra kohta seoses 
solveerimisnõukogule käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmisega. 
Nimetatud kokkulepped hõlmavad muu 
hulgas teabele juurdepääsu, uurimistel 
tehtavat koostööd ja tegevdirektori 
valimise menetlust käsitlevat teavet.

8. Solveerimisnõukogu teeb parlamendiga 
koostööd kõigi parlamendi uurimiste 
käigus vastavalt ELi toimimise lepingule. 
Solveerimisnõukogu ja parlament sõlmivad 
1. märtsiks 2015 asjakohased kokkulepped 
demokraatliku vastutuse ja järelevalve 
teostamise praktilise korra kohta seoses 
solveerimisnõukogule käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmisega. 
Nimetatud kokkulepped hõlmavad muu 
hulgas teabele juurdepääsu, uurimistel 
tehtavat koostööd ja tegevdirektori ja 
direktori asetäitja valimise menetlust 
käsitlevat teavet ning neil peab kõikides 
olulistes aspektides olema ulatus ja sisu, 
mida hõlmab Euroopa Parlamendi 9. 
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oktoobril 2013 vastu võetud 
institutsioonidevaheline kokkulepe ühtse 
järelevalvemehhanismi raames ühtse 
järelevalvemehhanismi määruse artikli 20 
lõike 9 kohaselt. Nimetatud kokkulepped 
sisaldavad kokkulepet 
solveerimisnõukogu ja Euroopa 
Parlamendi vahel liigitamise põhimõtete 
ja korra, Euroopa Parlamendile 
edastamise ja konfidentsiaalse teabe 
avalikustamisega viivitamise kohta, välja 
arvatud need, mida hõlmab vastavalt 
ühtse järelevalvemehhanismi määruse 
artikli 9 lõikele 20 koostatud 
institutsioonidevaheline kokkulepe.

Or. en

Muudatusettepanek 801
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osaleva liikmesriigi parlament võib 
kutsuda tegevdirektori koos riikliku 
solveerimisasutuse esindajaga osalema 
kõnealuse liikmesriigi krediidiasutuste
solveerimist käsitlevas arutelus.

2. Osaleva liikmesriigi parlament võib 
kutsuda tegevdirektori koos riikliku 
solveerimisasutuse esindajaga osalema 
kõnealuse liikmesriigi artiklis 2 osutatud 
üksuste solveerimist käsitlevas arutelus.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mitteosalevate liikmesriikide 
parlamendid võivad kutsuda 
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solveerimisnõukogu tegevdirektorit ja 
oma riiklike solveerimisasutuste 
esindajaid osalema arvamuste vahetuses 
krediidiasutuse solveerimise kõigi 
võimalike kõrvalmõjude kohta osalevate 
liikmesriikide väljapoole ühtset 
solveerimismehhanismi jäävate üksuste 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 803
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed tegutsevad 
sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku 
huvides ning nad ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt ja 
organitelt, liikmesriikide valitsustelt ega 
muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

2. Artikli 39 lõikes 1 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed tegutsevad 
sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku 
huvides ning nad ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt ja 
organitelt, liikmesriikide valitsustelt ega 
muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu asukoht on Belgias 
Brüsselis.

Solveerimisnõukogu asukoht on 
Saksamaal Frankfurt am Mainis.

Or. de
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Muudatusettepanek 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Solveerimisnõukogu asukoht on Belgias 
Brüsselis.

Solveerimisnõukogu asukoht on 
Saksamaal Frankfurt am Mainis.

Or. en

Muudatusettepanek 806
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab vastavalt artikli 49 lõikele 1 iga 
aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale;

(a) võtab vastavalt artikli 49 lõikele 1 iga 
aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale; solveerimisnõukogu iga-
aastase töökava rakendamist jälgib ja 
kontrollib kord kvartalis 
solveerimisnõukogu täiskogu;

Or. en

Muudatusettepanek 807
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab vastavalt artikli 49 lõikele 1 iga (a) võtab vastavalt artikli 49 lõikele 1 iga 
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aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale;

aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
eurorühmale ja nende osalevate 
liikmesriikide esindajatele, kelle vääring 
ei ole euro, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale;

Or. en

Muudatusettepanek 808
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtab vastu solveerimisnõukogu 
aastaeelarve vastavalt artikli 59 lõikele 2;

(b) võtab vastu solveerimisnõukogu 
aastaeelarve vastavalt artikli 58 lõikele 2 ja 
artikli 58 lõikele 2a. Järelevalvet ja 
kontrolli tehakse kord kvartalis;

Or. en

Muudatusettepanek 809
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) esitab arvamusi ja/või soovitusi 
artikli 52 lõike 2 punktis g nimetatud 
tegevdirektori esialgse kvartaliaruande 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 810
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otsustab rahastamismehhanismide 
vaheliste vabatahtlike laenude üle vastavalt 
artiklile 68, riiklike 
rahastamismehhanismide vastastikuse 
toetamise üle vastavalt artiklile 72 ning 
hoiuste tagamise skeemile laenude andmise 
üle vastavalt artiklile 73;

(c) otsustab rahastamismehhanismide 
vaheliste vabatahtlike laenude üle vastavalt 
artiklile 68, riiklike 
rahastamismehhanismide vastastikuse 
toetamise üle vastavalt artiklile 72 ning 
hoiuste tagamise skeemile laenude andmise 
üle vastavalt artikli 73 lõikele 4;

Or. en

Muudatusettepanek 811
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtab vastu artiklis 42 osutatud iga-
aastase tegevusaruande 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta. 
Tegevusaruandes esitatakse üksikasjalikud 
selgitused eelarve täitmise kohta;

(d) võtab vastu artiklis 41 osutatud iga-
aastase tegevusaruande 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta. 
Tegevusaruandes esitatakse üksikasjalikud 
selgitused eelarve täitmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 
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koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni nõudmisel või vähemalt 
kolmandiku täiskogu liikmete nõudmisel.

koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
EKP nõudmisel või vähemalt kolmandiku 
täiskogu liikmete nõudmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 813
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 
koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni nõudmisel või vähemalt 
kolmandiku täiskogu liikmete nõudmisel.

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 
koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni või EKP nõudmisel või 
vähemalt kolmandiku täiskogu liikmete 
nõudmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 
koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni nõudmisel või vähemalt 
kolmandiku täiskogu liikmete nõudmisel.

2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt neljaks tavapäraseks 
koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni nõudmisel või vähemalt 
kolmandiku täiskogu liikmete nõudmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 815
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete lihthääleenamusega. 
Artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud 
otsused eeldavad siiski liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust.

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 816
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete lihthääleenamusega.
Artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud 
otsused eeldavad siiski liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust.

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 817
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektor võtab hääletamisest osa. 2. Tegevdirektor võtab hääletamisest osa. 
Komisjoni, EKP ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismi nimetatud liikmetel 
ei ole hääleõigust.
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Or. en

Muudatusettepanek 818
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui solveerimisnõukogu otsus eirab 
liikmesriigi bilansi sõltumatust, sõltub 
solveerimisnõukogu otsus selle 
liikmesriigi heakskiidust.

Or. de

Muudatusettepanek 819
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 40 lõike 1 punktides 
a–d osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
solveerimisnõukogu täitevistungitel.

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 39 lõike 1 punktides 
a–d osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
solveerimisnõukogu täitevistungitel. 
Komisjoni, EKP ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismi nimetatud liikmetel 
ei ole hääleõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 40 lõike 1 punktides
a–d osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
solveerimisnõukogu täitevistungitel.

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 39 lõike 1 punktides
a ja aa osutatud solveerimisnõukogu 
liikmed solveerimisnõukogu 
täitevistungitel.

Or. en

Selgitus

Ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisnõukogu Euroopa mõõtme tagamiseks peaksid 
üksnes tegevdirektor ja neli sõltumatut liiget olema hääleõiguslikud solveerimisnõukogu 
liikmed selle täitevistungil. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 
51, 52 ja 53 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 821
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52 
lõigetele 1 ja 3.

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus 
hääleõiguseta vaatlejana.

Or. en

Selgitus

Ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisnõukogu Euroopa mõõtme tagamiseks peaksid 
üksnes tegevdirektor ja neli sõltumatut liiget olema hääleõiguslikud solveerimisnõukogu 
liikmed selle täitevistungil. Solveerimisnõukogu ei saa otsust vastu võtta kuulamata ära 
asjaomase liikmesriigi nimetatud liiget ning tema seisukohta nõuetekohaselt arvesse võtmata. 
Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 51, 52 ja 53 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 822
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52 
lõigetele 1 ja 3.

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus ja
otsustusprotsessis vastavalt artikli 51 
lõigetele 1 ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52
lõigetele 2 ja 3.

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja, filiaal või üksus, arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 51
lõigetele 2 ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52 
lõigetele 2 ja 3.

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, arutelus 
hääleõiguseta vaatlejana.

Or. en

Selgitus

Ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisnõukogu Euroopa mõõtme tagamiseks peaksid 
üksnes tegevdirektor ja neli sõltumatut liiget olema hääleõiguslikud solveerimisnõukogu 
liikmed selle täitevistungil. Solveerimisnõukogu ei saa otsust vastu võtta, kuulamata ära 
päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi nimetatud liikmeid ning nende seisukohta 
nõuetekohaselt arvesse võtmata. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 
39, 51, 52 ja 53 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Solveerimisnõukogu võib vajaduse 
korral kutsuda ka täiendavaid vaatlejaid 
mitteosalevate liikmesriikide riiklikest 
solveerimisasutustest osalema oma 
täitevistungitel, kus arutletakse grupi üle, 
millel on tütarettevõtjaid või olulisi 
filiaale mitteosalevates liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklis 77 nimetatud asutusesiseste 
solveerimismeeskondade koordinaatorid 
osalevad samuti solveerimisnõukogu 
täitevistungil, kuid ilma hääleõiguseta, 
kui arutlused ja otsused tehakse artiklis 2 
osutatud üksuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Solveerimisnõukogu kehtestab 
vaidlustusnõukogu eesmärgiga teha 
kõnealusel täitevistungil võetud otsuste 
asutusesisest läbivaatamist käesoleva 
määrusega antud õiguste teostamisel ja 
seoses solveerimisskeemide ja/või -
meetmetega pärast taotluse läbivaatamist, 
mille on esitanud need riiklikud 
solveerimisasutused, kelle liikmed on 
osalenud arutlustel ja otsuste tegemisel 
kooskõlas lõigetega 2 ja 3, kui 
solveerimisnõukogu otsuse suhtes on suur 
lahkarvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valmistab ette otsused, mille peaks 
vastu võtma solveerimisnõukogu täiskogu 
istung;

(a) valmistab ette kõik otsused, mille peaks 
vastu võtma solveerimisnõukogu täiskogu 
istung;

Or. en

Muudatusettepanek 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
kogu asjaomase teabe, mis võimaldab 
komisjonil anda hinnangu ja teha 
põhjendatud otsuse vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 830
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
kogu asjaomase teabe, mis võimaldab 
komisjonil anda hinnangu ja teha 
põhjendatud otsuse vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
kogu asjaomase teabe;

Or. en
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Muudatusettepanek 831
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
kogu asjaomase teabe, mis võimaldab 
komisjonil anda hinnangu ja teha 
põhjendatud otsuse vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

i) esitab riiklikele pädevatele asutustele
võimalikult varakult kogu asjaomase teabe, 
mis võimaldab riiklikel pädevatel asutustel
anda hinnangu ja teha põhjendatud otsuse 
vastavalt artikli 16 lõikele 6;

Or. en

Muudatusettepanek 832
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
kogu asjaomase teabe, mis võimaldab 
komisjonil anda hinnangu ja teha 
põhjendatud otsuse vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

i) esitab komisjonile võimalikult varakult 
otsuse projekti kooskõlas artikliga 16 ning 
kogu asjaomase teabe, mis võimaldab 
komisjonil anda hinnangu ja teha 
põhjendatud otsuse vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

Or. en

Muudatusettepanek 833
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) solveerimiskavade ettevalmistamine 
ja hindamine kooskõlas artiklitega 7–9;
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Or. en

Muudatusettepanek 834
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) asutustelt ja emaettevõtjatelt nõutava 
hoitavate omavahendite ja 
allahinnatavate kohustuste nõutud 
miinimumtaseme kindlaksmääramine 
artikli 10 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see peaks olema vajalik olukorra 
kiireloomulisuse tõttu, võib 
solveerimisnõukogu täitevistungil teha 
teatavaid ajutisi otsuseid 
solveerimisnõukogu täiskogu nimel, 
eelkõige kui tegemist on haldusjuhtimise, 
sh eelarve küsimustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi kohaselt tuleb kõikide grupi 
solveerimisasutustega nõu pidada, kuna solveerimise puhul on aeg üsna oluline. Neid tuleb 
kaasata võimalikult vara, et vältida komplikatsioonide teket kolleegiumi tasandil.
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Muudatusettepanek 836
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või liikmete 
taotlusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või liikmete
taotlusel.

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või selle 
ükskõik millise liikme taotlusel.

Or. en

Muudatusettepanek 838
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või liikmete
taotlusel.

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või selle 
ükskõik millise liikme taotlusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 839
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl. Hääleõigus jaotub 
järgmiselt:
(a) tegevdirektor: üks hääl;
(b) tegevdirektori asetäitja: üks hääl;
(c) komisjoni nimetatud liige: kaks häält;
(d) liikmesriigi nimetatud liige, kes 
esindab riiklikku solveerimisasutust: kaks 
häält.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

1. Solveerimisnõukogu teeb otsuse 
täitevistungil hääletavate liikmete 
lihthäälteenamusega. Häälte võrdse 
jagunemise korral otsustab tegevdirektori 
hääl.

Or. en
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Selgitus

Ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisnõukogu Euroopa mõõtme tagamiseks peaksid 
üksnes tegevdirektor ja neli alalist sõltumatut liiget olema hääleõiguslikud 
solveerimisnõukogu liikmed selle täitevistungil. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda 
koos artiklite 39, 49, 52 ja 53 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 841
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate hääleõiguslike liikmete 
lihthäälteenamusega. Häälte võrdse 
jagunemise korral otsustab tegevdirektori 
hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

1. Kui arutletakse eraldi üksuse üle või 
grupi üle, kes on asutatud vaid ühes 
osalevas liikmesriigis, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
artikli 49 lõikes 2 osutatud osalevate 
liikmete lihthäälteenamusega. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.
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Or. en

Muudatusettepanek 843
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
teeb solveerimisnõukogu otsuse 
täitevistungil osalevate liikmete 
lihthäälteenamusega. Artikli 40 lõikes 2 
osutatud solveerimisnõukogu liikmetel 
ning liikmel, kelle on nimetanud see 
liikmesriik, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, on igal ühel üks hääl. 
Teistel osalevatel liikmetel on igal ühel 
hääleõigus, mis on võrdne osaga ühest 
häälest, mis saadakse selle hääle 
jagamisel nende liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisnõukogu Euroopa mõõtme tagamiseks peaksid 
üksnes tegevdirektor ja neli alalist sõltumatut liiget olema hääleõiguslikud 
solveerimisnõukogu liikmed selle täitevistungil. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda 
koos artiklite 39, 49, 52 ja 53 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 844
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus 
on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse 
solveerimismeetmete kohta täitevistungil 
osalevate liikmete üksmeelse otsusega. 
Igal solveerimisnõukogu liikmel on üks 
hääl. Täitevistungil on nädal aega otsuse 
langetamiseks. Kui ühist kokkulepet ei 
saavutata, edastatakse otsuse eelnõu 
täiskogu istungile ning võetakse vastu 
lihthäälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil
osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus 
on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil. 
Solveerimisnõukogu täitevistungi liikmed 
jõuavad ühisele otsusele.
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Ühise otsuse puudumise korral teeb 
solveerimisnõukogu otsuse oma 
täiskoguistungil, nagu on osutatud artiklis 
48.

Or. en

Selgitus

Riiklikud solveerimisasutused on motiveeritud tegema jõupingutusi ühise otsuse 
saavutamiseks. Kui nad ei jõua üksmeelele, hakkavad küsimust arutlema kõik teised osalevad 
liikmesriigid ja hääletavad lihthäälteenamusega (igal liikmel üks hääl).

Muudatusettepanek 846
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 39 lõikes 1 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel on 
järgmised hääleõigused: 

(a) tegevdirektor: üks hääl;
(b) tegevdirektori asetäitja: üks hääl;
(c) komisjoni nimetatud liige: kaks häält;
(d) grupi tasandi solveerimisasutuse 
asukohaks oleva liikmesriigi
nimetatud liige: üks hääl;
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(e) nende liikmesriikide nimetanud 
liikmetel, kus on asutatud konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluv tütarettevõtja või 
üksus, on üks hääl ja kõige rohkem kaks 
häält juhul, kui liikmeid on üle kahe.
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate hääleõigusega liikmete 
lihthäälteenamusega. Artikli 39 lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
hääleõiguslikel liikmetel on igal ühel 
hääleõigus, mis on võrdne osaga ühest 
häälest, mis saadakse selle hääle jagamisel 
nende liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 848
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus 
on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus.
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, ning 
osalevatel liikmesriikidel, kus asub 
emaettevõtja tütarettevõtja või filiaal, on 
igal ühel üks hääl. Häälte võrdse 
jagunemise korral otsustab tegevdirektori 
hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus 
on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus. 

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning 
liikmetel, kelle on nimetanud need 
liikmesriigid, kus asub grupi tasandi ja 
vastuvõttev solveerimisasutus, on igal ühel 
üks hääl. Teistel osalevatel liikmetel on 
igal ühel hääleõigus, mis on võrdne osaga 
ühest häälest. Häälte võrdse jagunemise 
korral otsustab tegevdirektori hääl.
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Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel, välja 
arvatud komisjonil, ning liikmel, kelle on 
nimetanud see liikmesriik, kus asub grupi 
tasandi solveerimisasutus, on igal ühel üks 
hääl. Teistel osalevatel liikmetel on igal 
ühel hääleõigus, mis on võrdne osaga ühest 
häälest, mis saadakse selle hääle jagamisel 
nende liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 851
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
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Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga kahest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus, mis on 
sätestatud piiriülese solveerimise otsuses, 
mis hõlmab vähemalt kahte osalevat 
liikmesriiki, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus. Kui piiriülene 
solveerimisotsus puudutab ainult ühte 
liikmesriiki, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, on kõnealuse 
liikmesriigi solveerimisasutusel ainult üks 
hääl. Häälte võrdse jagunemise korral 
otsustab tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 852
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus asub 
grupi tasandi solveerimisasutus, on igal ühel 
üks hääl. Teistel osalevatel liikmetel on igal 
ühel hääleõigus, mis on võrdne osaga ühest 
häälest, mis saadakse selle hääle jagamisel 
nende liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste arvuga, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus. Häälte võrdse 

2. Kui solveerimisnõukogu juhatuse 
koosolekul arutletakse piiriülese grupi üle, 
teevad artikli 39 lõike 2 punktides a, b ja c
osutatud solveerimisnõukogu liikmed, liige, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus asub 
grupi tasandi solveerimisasutus, ja teised 
solveerimisasutuste liikmed liikmesriikidest, 
kus on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus, kõik 
endast oleneva selleks, et jõuda ühisele 
otsusele solveerimisnõukogu poolt kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul, võttes 
arvesse eriasjaolude kiireloomulisust. Juhul 
kui kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul 
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jagunemise korral otsustab tegevdirektori hääl. ei jõuta vastavalt punktile a ühise otsuseni, 
võtavad otsuse lihthäälteenamusega vastu 
artikli 39 lõike 2 punktides a, b ja c osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed, juures igal 
hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. nl

Muudatusettepanek 853
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 39 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja, filiaal või üksus. Iga 
selle liikmesriigi riikliku 
solveerimisasutuse hääle osa 
kindlaksmääramisel, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja, filiaal või üksus, tuleb 
arvestada konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluva tütarettevõtja, filiaali või üksuse 
suhtelist tähtsust iga vastuvõtva 
liikmesriigi ja kogu grupi majanduses.
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en
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Muudatusettepanek 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus 
on asutatud konsolideeritud järelevalve 
alla kuuluv tütarettevõtja või üksus. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
artikli 49 lõikes 3 osutatud osalevate 
liikmete lihthäälteenamusega koos 
järgmiste muudatustega: artikli 39 lõike 1
punktides a–d osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Nendel osalevatel 
liikmetel, kus on asutatud konsolideeritud 
järelevalve alla kuuluv tütarettevõtja või 
üksus, on igal ühel hääleõigus, mis
saadakse hääle jagamisel nende arvuga. 
Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel kaks häält. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga kahest häälest, mis saadakse 
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selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuni artiklis 65 osutatud rahastamise 
sihttaseme saavutamiseni võib liikmesriigi 
nimetatud liige ühe korra nõuda 
solveerimisnõukogult täiendavat arutelu, 
kui arutelu all olev otsus kahjustab selle 
liikmesriigi eelarvelisi kohustusi.

3. Liikmesriigi nimetatud liige võib ühe 
korra nõuda solveerimisnõukogult 
täiendavat arutelu, kui arutelu all olev otsus
kahjustab selle liikmesriigi eelarvelisi 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuni artiklis 65 osutatud rahastamise 
sihttaseme saavutamiseni võib liikmesriigi 
nimetatud liige ühe korra nõuda 
solveerimisnõukogult täiendavat arutelu, 
kui arutelu all olev otsus kahjustab selle 
liikmesriigi eelarvelisi kohustusi.

3. Liikmesriigi nimetatud liige võib ühe 
korra nõuda solveerimisnõukogult 
täiendavat arutelu, kui arutelu all olev otsus 
kahjustab selle liikmesriigi eelarvelisi 
kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 858
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
kahe liikme taotluse korral ning seda 
juhatab tegevdirektor. Solveerimisnõukogu 
võib vajaduse korral kutsuda 
täitevistungitele vaatlejaid.

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või iga
liikme taotluse korral ning seda juhatab 
tegevdirektor. Solveerimisnõukogu 
täitevistung võib vajaduse korral kutsuda 
oma istungitele vaatlejaid.

Or. en

Muudatusettepanek 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
kahe liikme taotluse korral ning seda 
juhatab tegevdirektor. Solveerimisnõukogu 
võib vajaduse korral kutsuda 
täitevistungitele vaatlejaid.

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
vähemalt ühe liikme taotluse korral ning 
seda juhatab tegevdirektor. 
Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.

Or. en

Selgitus

Solveerimisnõukogu täitevistungit peaks saama kokku kutsuda ühe liikme algatusel (mitte 
kahe, nagu see on praegu komisjoni ettepanekus).

Muudatusettepanek 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
kahe liikme taotluse korral ning seda 
juhatab tegevdirektor. Solveerimisnõukogu 
võib vajaduse korral kutsuda 
täitevistungitele vaatlejaid.

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
ükskõik millise liikme taotluse korral ning 
seda juhatab tegevdirektor. 
Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.

Or. en

Muudatusettepanek 861
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tegevdirektor koostab igal aastal
esialgse aruande, mille üks osa käsitleb 
solveerimisnõukogu solveerimisalast 
tegevust ja teine osa finants- ja 
haldusküsimusi.

(g) esialgse kvartaliaruande koostamine, 
mille üks osa käsitleb solveerimisnõukogu 
solveerimisalast tegevust ja käimasolevaid 
solveerimisjuhtumeid ja teine osa finants-
ja haldusküsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 862
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametisse nimetamisel lähtutakse nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest.

4. Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametisse nimetamisel lähtutakse nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest. 
Määramismenetluses järgitakse soolise 
tasakaalu põhimõtet.
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Or. en

Muudatusettepanek 863
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tegevdirektor ja kaks tegevdirektori 
asetäitjat valitakse avaliku 
valikumenetlusega, mille käigus järgitakse 
soolise tasakaalu põhimõtet. Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu teavitatakse 
nõuetekohaselt valikumenetluse käigust.

Or. nl

Muudatusettepanek 864
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada ametisse 
tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja.
Nõukogu nimetab tegevdirektori ja
tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendi 
vastutavale komisjonile nimekirja 
tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitjate 
kandidaatidega.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
tegevdirektori ja kahe tegevdirektori 
asetäitja kandidaadid ning palub heakskiitu 
nende ametisse nimetamiseks. Pärast 
ettepaneku heakskiitmist nimetab nõukogu 
tegevdirektori ja kaks tegevdirektori 
asetäitjat ametisse.

Or. nl

Muudatusettepanek 865
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile kandidaatide 
nimekirja, et nimetada ametisse 
tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja. 
Nõukogu nimetab tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Or. en

Muudatusettepanek 866
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu
ärakuulamist esitab komisjon Euroopa 
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kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

Parlamendile ja nõukogule kandidaatide 
nimekirja, et nimetada ametisse 
tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja. 
Nõukogu nimetab tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui tegevdirektori või tegevdirektori 
asetäitja ametiaega on pikendatud, ei 
kandideeri nad kogu ametiaja lõppedes 
uuesti samale ametikohale.

7. Kui tegevdirektori asetäitja ametiaega on 
pikendatud, ei kandideeri nad kogu 
ametiaja lõppedes uuesti samale 
ametikohale.

Or. en

Muudatusettepanek 869
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist tegevdirektori 
või tegevdirektori asetäitja ametist 
vabastada.

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendi heakskiitu tegevdirektori või 
tegevdirektori asetäitja ametist vabastada.

Or. en
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Muudatusettepanek 870
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Nõukogu nimetab 
solveerimisnõukogu neli sõltumatut liiget 
pärast Euroopa Parlamendi 
ärakuulamist, lähtudes nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest.
Nelja sõltumatu liikme nimetamisel 
tagavad nõukogu ja Euroopa Parlament 
sobiva geograafilise ja soolise tasakaalu, 
samuti osalevate liikmesriikide 
tasakaalustatud esindatuse, arvestades 
osalevate riikide mitmekesisust. 
Nelja sõltumatu liikme ametiaeg on viis 
aastat. Ametiaega pikendatakse üks kord.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada solveerimisnõukogusse neli sõltumatut liiget, kes ei esinda ühtegi 
liikmesriiki ega riiklikku asutust, eesmärgiga tugevdada solveerimisnõukogu ja tehtud otsuste 
Euroopa mõõdet. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 49, 51 ja 53 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 871
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 
täidavad oma ülesandeid kooskõlas 
komisjoni ja solveerimisnõukogu 

Tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja 
täidavad oma ülesandeid kooskõlas 
komisjoni, EKP ja solveerimisnõukogu 
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otsustega. otsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu aruteludes ja 
otsustusprotsessis osaledes ei küsi 
tegevdirektor ega tegevdirektori asetäitja 
juhiseid liidu institutsioonidelt ja asutustelt 
ega võta neid vastu, vaid väljendab oma 
seisukohti ja hääletab sõltumatult. Sellistes 
aruteludes ja otsustusprotsessis osaledes ei 
ole tegevdirektori asetäitja tegevdirektori 
alluvuses.

Solveerimisnõukogu aruteludes ja 
otsustusprotsessis osaledes ei küsi 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ega 
neli sõltumatut liiget juhiseid liidu 
institutsioonidelt ja asutustelt ega võta neid 
vastu, vaid väljendab oma seisukohti ja 
hääletab sõltumatult. Sellistes aruteludes ja 
otsustusprotsessis osaledes ei ole neli 
sõltumatut liiget tegevdirektori alluvuses.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada solveerimisnõukogusse neli sõltumatut liiget, kes ei esinda ühtegi 
liikmesriiki ega riiklikku asutust, eesmärgiga tugevdada solveerimisnõukogu ja tehtud otsuste 
Euroopa mõõdet. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 49, 51 ja 52 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 873
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ega avalik-õiguslikud või 
erasektori asutused ei püüa tegevdirektorit 
ja tegevdirektori asetäitjat nende 
ülesannete täitmisel mõjutada.

2. Liikmesriigid ega avalik-õiguslikud või 
erasektori asutused ei püüa tegevdirektorit 
ja tegevdirektori asetäitjat ja nelja 
sõltumatut liiget nende ülesannete
täitmisel mõjutada.
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Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada solveerimisnõukogusse neli sõltumatut liiget, kes ei esinda ühtegi 
liikmesriiki ega riiklikku asutust, eesmärgiga tugevdada solveerimisnõukogu ja tehtud otsuste 
Euroopa mõõdet. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 49, 51 ja 52 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 874
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt artikli 78 lõikes 6 osutatud 
personalieeskirjadele on tegevdirektor ja 
tegevdirektori asetäitja pärast töölt
lahkumist endiselt kohustatud käituma 
ausameelselt ja diskreetselt teatavate 
ametissenimetamiste või soodustuste 
vastuvõtmisel.

3. Vastavalt artikli 78 lõikes 6 osutatud 
personalieeskirjadele on tegevdirektor ja 
tegevdirektori asetäitja ja neli sõltumatut
liiget pärast töölt lahkumist endiselt 
kohustatud käituma ausameelselt ja 
diskreetselt teatavate ametissenimetamiste 
või soodustuste vastuvõtmisel.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada solveerimisnõukogusse neli sõltumatut liiget, kes ei esinda ühtegi 
liikmesriiki ega riiklikku asutust, eesmärgiga tugevdada solveerimisnõukogu ja tehtud otsuste 
Euroopa mõõdet. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda koos artiklite 39, 49, 51 ja 52 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 875
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – pealkiri 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuandekomisjonid

Or. en
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Muudatusettepanek 876
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Solveerimisnõukogu võib luua komisjonid 
ühtse solveerimismehhanismi tagamiseks, 
et pakkuda nõu ja juhiseid sellistes 
poliitikavaldkondades nagu süsteemne 
solveerimine ja investeeringud. 
Solveerimisnõukogu võib otsustada 
kasutada Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu teadusliku nõuandekomitee 
eksperditeadmisi.

Or. en

Muudatusettepanek 877
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu vastutab talle 
käesoleva määrusega antud ülesannete 
täitmiseks vajalike inimressursside ja 
rahaliste vahendite tagamise eest.

Solveerimisnõukogu vastutab talle 
käesoleva määrusega antud ülesannete 
täitmiseks vajalike inimressursside ja 
rahaliste vahendite tagamise eest.

Solveerimisnõukogu eelarve käesoleva 
määruse artikli 16 kohaste ülesannete 
täitmise kohta, solveerimisnõukogu 
tegevuse rahastamine vastavalt käeolevale 
määrusele ja solveerimismeetmete 
rahastamine vastavalt käeolevale 
määrusele ei tohi mingil juhul olla seotud 
liikmesriikide ega liidu eelarvelise 
vastutusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 878
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu eelarves peavad 
tulud ja kulud olema tasakaalus.

2. Solveerimisnõukogu halduseelarves
peavad tulud ja kulud olema tasakaalus.

Or. en

Muudatusettepanek 879
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eelarve koosneb kahest osast: I osa 
hõlmab solveerimisnõukogu haldamist ja 
II osa fondi.

3. Eelarve koosneb kolmest osast: I osa 
hõlmab solveerimisnõukogu haldamist, II 
osa komisjoni haldamist seoses käesoleva 
määruse artikli 16 kohaste ülesannete 
täitmisega ja III osa fondi.

Or. en

Muudatusettepanek 880
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve I osa tulud koosnevad iga-
aastastest osamaksudest, mis on vajalikud 
halduskulude katmiseks vastavalt artikli 62 

1. Eelarve I osa tulud koosnevad iga-
aastastest osamaksudest, mis on vajalikud 
iga-aastaste hinnanguliste halduskulude 
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lõike 1 punktile a. katmiseks vastavalt artikli 62 lõike 1 
punktile a.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev artikkel ei piira riiklike 
solveerimisasutuste õigust nõuda tasu 
siseriikliku õiguse kohaselt seoses 
kuludega, sealhulgas 
solveerimisnõukoguga tehtava koostööga, 
tema abistamise ning tema juhiste järgi 
tegutsemisega seotud kuludega.

Or. en

Selgitus

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

Muudatusettepanek 882
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 a
Eelarve II osa komisjoni haldamise kohta 

seoses käesoleva määruse artikli 16 
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kohaste ülesannete täitmisega
1. Eelarve II osa tulud sisaldavad iga-
aastast osamaksu, et katta komisjoni 
halduskulusid seose käesoleva määruse 
artikli 16 kohaste ülesannete täitmisega. 
2. Eelarve II osa kulud sisaldavad 
vähemalt komisjoni personali-, palga-, 
haldus-, infrastruktuuri-, kutsealase 
koolituse ja tegevuskulusid seoses
käesoleva määruse artikli 16 kohaste 
ülesannete täitmisega. 
3. Lõikes 2 esitatud komisjoni kõigi 
kulude arvestus koostatakse igal 
eelarveaastal, mis vastab kalendriaastale, 
ning esitatakse komisjoni koostatud 
eelarve projektis solveerimisnõukogule 
igal aastal käesoleva määruse 
kohaldamiseks. Käesolev avaldus on 
solveerimisnõukogu eelarve II osa.

Or. en

Muudatusettepanek 883
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 Fondi käsitlev eelarve II osa Artikkel 57 Fondi käsitlev eelarve III osa

Or. en

Muudatusettepanek 884
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve II osa tulud koosnevad eelkõige 1. Eelarve III osa tulud koosnevad 
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järgmisest: eelkõige järgmisest:

Or. en

Muudatusettepanek 885
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutuste või investeerimisühingute 
osamaksud vastavalt artiklile 62, välja 
arvatud artikli 62 lõike 1 punktis a osutatud 
iga-aastane osamaks;

(a) osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutuste või investeerimisühingute 
osamaksud vastavalt artiklile 62, välja 
arvatud artikli 62 lõike 1 punktis a osutatud 
iga-aastane osamaks; osamaksude summa 
sõltub institutsioonilisest tagatiste 
süsteemist. Institutsioonilise tagatiste 
süsteemi kehtestanud pank võib maksta 
väiksema summa;

Or. en

Muudatusettepanek 886
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) intressid, mida makstakse artikli 64 
lõike 2a osutatud laenu raames saadud 
laenudelt.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu täiskogu võtab 
solveerimisnõukogu eelarve vastu 
eelarvestuse projekti põhjal. Vajaduse 
korral kohandatakse seda vastavalt.

2. Solveerimisnõukogu täiskogu võtab 
solveerimisnõukogu eelarve vastu 
eelarvestuse projekti põhjal, mis sisaldab 
komisjoni koostatud eelarve projekti 
vastavalt artiklile 56a.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu täiskogu võtab 
solveerimisnõukogu eelarve vastu 
eelarvestuse projekti põhjal. Vajaduse 
korral kohandatakse seda vastavalt.

2. Solveerimisnõukogu täiskogu võtab 
solveerimisnõukogu eelarve vastu 
eelarvestuse projekti põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Solveerimisnõukogu eelarvet võib 
vajaduse korral vastavalt kohandada 
täiskogu istungil ning selle vaatab igas 
kvartalis üle solveerimisnõukogu.

Or. en
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Muudatusettepanek 890
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu täitevistung saadab 
iga aasta 31. märtsiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale solveerimisnõukogu 
eelmise eelarveaasta esialgse 
raamatupidamise aastaaruande.

3. Solveerimisnõukogu täitevistung saadab 
iga aasta 31. märtsiks Euroopa 
Parlamendile, eurorühmale ja nende 
osalevate riikide esindajatele, kelle 
vääring ei ole euro, komisjonile ja 
kontrollikojale solveerimisnõukogu 
eelmise eelarveaasta esialgse 
raamatupidamise aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 891
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor saadab lõpliku 
raamatupidamisaruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale igale eelarveaastale 
järgneva aasta 1. juuliks.

5. Tegevdirektor saadab lõpliku 
raamatupidamisaruande Euroopa 
Parlamendile, eurorühmale ja nende 
osalevate riikide esindajatele, kelle 
vääring ei ole euro, komisjonile ja 
kontrollikojale igale eelarveaastale 
järgneva aasta 1. juuliks.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a
Kontrollikoda 

1. Pärast solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 60 koostatud lõpliku 
raamatupidamisaruande kaalumist 
koostab kontrollikoda oma järelduste 
kohta aruande ning esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. 
detsembriks pärast iga eelarveaastat.
2. Kontrollikoja aruandes on eelkõige 
esitatud:
(a) säästlikkus, tõhusus ja mõju, mis on 
saavutatud tänu raha (sealhulgas 
fondiraha) kasutamisele;
(b) (komisjoni, solveerimisnõukogu või 
muud) mis tahes tingimuslikud 
kohustused, mis tekivad komisjoni ja 
solveerimisnõukogu määruse kohaste 
ülesannete täitmisega.
3. Olenemata lõikes 1 osutatud 
ülesannetest koostab kontrollikoda 
eriaruande iga otsuse kohta vastavalt 
artiklile 16 seoses artiklis 2 viidatud 
üksusega. Lisaks lõikes 2 osutatud 
küsimustele kontrollitakse iga aruande 
puhul, kas: 
(a) solveerimine toimus kooskõlas 
käesoleva määruse nõuetega;
(b) solveerimine oli hästi planeeritud ja 
kavandatud, pöörates erilist tähelepanu 
solveerimisraamistikule ja 
solveerimisskeemile;
(c) säästlikkust võeti piisavalt arvesse.
4. Iga artikli 3 kohane aruanne esitatakse 
12 kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon võttis vastu artikli 16 kohase 
otsuse asjaomase üksuse kohta.
5. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 287 lõiget 4, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
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paluda, et kontrollikoda uuriks lõike 3 
kohases aruandes või täiendavas 
aruandes, selliseid muid küsimusi, mida 
võib kindlaks määrata aeg-ajalt.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a
Kontrollikoda 

1. Pärast solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 60 koostatud lõpliku 
raamatupidamisaruande kaalumist esitab 
kontrollikoda järelduste aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. 
detsembriks pärast iga eelarveaastat. 
2. Kontrollikoja koostatud aruandes on 
esitatud:
(a) säästlikkus, tõhusus ja mõju, mis on 
saavutatud tänu mis tahes 
finantsvahendite (sealhulgas fondist) 
kasutamisele;
(b) mis tahes tingimuslikud kohustused, 
mis tekivad solveerimisnõukogu käesoleva 
määruse kohaste ülesannete täitmisega. 
3. Kontrollikoda koostab aruande ka iga 
artikli 16 kohase otsuse kohta seoses 
üksusega. Lisaks lõike 2 sätetele 
kontrollitakse iga aruande puhul, kas: 
(a) solveerimine toimus kooskõlas 
käesoleva määruse ka pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi [] nõuetega;
(b) solveerimine oli hästi planeeritud ja 
kavandatud, pöörates erilist tähelepanu 
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solveerimisraamistikule ja 
solveerimisskeemile;
(c) säästlikkust ja mittediskrimineerimist 
võeti piisavalt arvesse;
(d) fondi iga kasutamine oli õigustatud.
4. Iga lõike 3 kohane aruanne esitatakse 
12 kuu jooksul alates solveerimisotsuse 
vastuvõtmise kuupäevast vastavalt 
artiklile 16. 
5. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 287 lõiget 4, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
paluda, et kontrollikoda uuriks lõike 3 
kohases aruandes või täiendavas 
aruandes muid küsimusi, mida võib 
kindlaks määrata aeg-ajalt.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on kooskõlas solveerimisnõukogu 
spetsiifilise olemusega, põhinevad 
finantseeskirjad raamfinantsmäärusel 
asutustele, mis on loodud ELi toimimise 
lepingu alusel, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 
aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) 
artiklile 208.

Kui see on kooskõlas solveerimisnõukogu 
spetsiifilise olemusega ja võttes arvesse, et 
mitte kõik liikmesriigid ei osale ega saa 
kasu, põhinevad finantseeskirjad 
raamfinantsmäärusel asutustele, mis on 
loodud ELi toimimise lepingu alusel, 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju) artiklile 208.

Or. en
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Muudatusettepanek 895
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 2 osutatud üksused panustavad 
solveerimisnõukogu eelarvesse vastavalt 
käesolevale määrusele ja lõike 5 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidele, 
milles käsitletakse osamaksusid. 
Osamaksud hõlmavad järgmist:

1. Artiklis 2 osutatud üksused panustavad 
solveerimisnõukogu eelarvesse vastavalt 
käesolevale määrusele ja lõike 5 kohaselt 
vastu võetud suunistele, milles käsitletakse 
osamaksusid. Osamaksud hõlmavad 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 896
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 2 osutatud üksused panustavad 
solveerimisnõukogu eelarvesse vastavalt 
käesolevale määrusele ja lõike 5 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidele, 
milles käsitletakse osamaksusid. 
Osamaksud hõlmavad järgmist:

1. Artiklis 2 osutatud üksused panustavad 
solveerimisnõukogu eelarvesse vastavalt 
käesolevale määrusele ja lõike 5 kohaselt 
vastu võetud suunistele, milles käsitletakse 
osamaksusid. Osamaksud hõlmavad 
järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 897
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskulude katmiseks vajalikud iga-
aastased osamaksud;

(a) halduskulude katmiseks vajalikud iga-
aastased osamaksud, sealhulgas komisjoni 
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artikli 56a kohased kulud, mis on 
arvutatud kooskõlas artikliga 66;

Or. en

Muudatusettepanek 898
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osamaksude summad määratakse 
kindlaks sellisel tasemel, et neist saadav 
tulu oleks solveerimisnõukogu iga-aastase
tasakaalus eelarve ja fondi ülesannete 
jaoks põhimõtteliselt piisav.

2. Osamaksude summad määratakse 
kindlaks sellisel tasemel, et neist saadav 
tulu oleks solveerimisnõukogu iga-aastase 
eelarve jaoks põhimõtteliselt piisav, 
sealhulgas komisjoni eelarve seoses 
käesoleva määruse artiklis 16 sätestatud 
ülesannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu määrab iga artiklis 
2 osutatud üksuse poolt tasumisele kuuluva 
osamaksu kindlaks sellele üksusele 
adresseeritavas otsuses kooskõlas lõikes 5 
osutatud delegeeritud õigusaktidega. 
Solveerimisnõukogu kohaldab 
protseduurilisi, aruandlusega seotud ja 
muid eeskirju, et tagada osamaksude 
õigeaegne tasumine täies ulatuses.

3. Pärast pädeva asutuse, sealhulgas EKP 
tehtud ettepanekut määrab 
solveerimisnõukogu iga artiklis 2 osutatud 
üksuse poolt tasumisele kuuluva osamaksu 
kindlaks sellele üksusele adresseeritavas 
otsuses kooskõlas lõikes 5 osutatud 
delegeeritud õigusaktidega. 
Solveerimisnõukogu kohaldab 
protseduurilisi, aruandlusega seotud ja 
muid eeskirju, et tagada osamaksude 
õigeaegne tasumine täies ulatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 900
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu määrab iga artiklis 
2 osutatud üksuse poolt tasumisele kuuluva 
osamaksu kindlaks sellele üksusele 
adresseeritavas otsuses kooskõlas lõikes 5 
osutatud delegeeritud õigusaktidega. 
Solveerimisnõukogu kohaldab 
protseduurilisi, aruandlusega seotud ja 
muid eeskirju, et tagada osamaksude 
õigeaegne tasumine täies ulatuses.

3. Solveerimisnõukogu määrab iga artiklis 
2 osutatud üksuse poolt tasumisele kuuluva 
osamaksu kindlaks sellele üksusele 
adresseeritavas otsuses kooskõlas lõikes 5 
osutatud suunistega. Solveerimisnõukogu 
kohaldab protseduurilisi, aruandlusega 
seotud ja muid eeskirju, et tagada 
osamaksude õigeaegne tasumine täies 
ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklis 2 osutatud üksustelt ei nõuta 
mingil tingimusel erakorralist iga-aastast 
osamaksu lõike 1 punktis a osutatud 
põhjustel.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Artiklis 2 osutatud üksustelt ei nõuta 
panustamist riiklike solveerimisasutuste 
eelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kehtiva riikliku solveerimise 
rahastamismehhanismi abil kogutud 
fondid kantakse üle ühtsesse pankade 
solveerimise fondi.

Or. en

Muudatusettepanek 904
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon on volitatud võtma vastu 
osamaksusid käsitlevaid delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 82, et:

5. Komisjon on volitatud võtma vastu 
osamaksusid käsitlevaid suuniseid
kooskõlas artikliga 82, et:

Or. en

Muudatusettepanek 905
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon on volitatud võtma vastu 
osamaksusid käsitlevaid delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 82, et:

5. Komisjon on volitatud võtma vastu 
osamaksusid käsitlevaid suuniseid, et:

Or. de

Muudatusettepanek 906
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon on volitatud võtma vastu
osamaksusid käsitlevaid delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 82, et:

5. EBA töötab välja osamaksusid käsitleva 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu
kooskõlas artikliga 82, et:

Or. en

Muudatusettepanek 907
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määrata kindlaks iga-aastased 
osamaksud, mis on vajalikud
solveerimisnõukogu halduskulude 
katmiseks enne seda, kui ta on saavutanud 
täieliku tegevusvõime.

(d) määrata kindlaks esimene iga-aastane 
osamaks, mis on vajalik
solveerimisnõukogu halduskulude 
katmiseks enne seda, kui ta on saavutanud 
täieliku tegevusvõime.

Or. en
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Muudatusettepanek 908
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. EBA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu (kuupäevaks).
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
esimeses lõikes osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 909
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Kontrollikojal on õigus 
auditeerida dokumentide põhjal ja 
kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja 
alltöövõtjaid, kes on saanud 
solveerimisnõukogu kaudu liidu
vahendeid.

2. Euroopa Kontrollikojal on õigus 
auditeerida dokumentide põhjal ja 
kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja 
alltöövõtjaid, kes on saanud 
solveerimisnõukogu kaudu vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – V jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühtne pankade solveerimise fond Ühtne solveerimise rahastamismehhanism
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Or. en

Muudatusettepanek 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – V jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühtne pankade solveerimise fond Ühtne solveerimise rahastamismehhanism

Or. en

Muudatusettepanek 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga luuakse ühtne pankade 
solveerimise fond.

1. Käesolevaga luuakse ühtne pankade 
solveerimise fond, mis on riiklike 
solveerimise fondide koordineeritud 
võrgustik.

Or. en

Muudatusettepanek 913
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga luuakse ühtne pankade 
solveerimise fond.

1. Käesolevaga luuakse ühtne pankade 
solveerimise fond. Fond asendab 
osalevate liikmesriikide jaoks pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiviga: ühtse pankade 
solveerimise fondi osamaksude suhtes tuleks kohaldada iga-aastast mõistlikku ülempiiri, et 
vältida elujõuliste pankade tasakaalust välja viimist.

Muudatusettepanek 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga luuakse ühtne pankade 
solveerimise fond.

1. Käesolevaga luuakse süsteemse 
tähtsusega Euroopa solveerimisfond.

Or. en

Muudatusettepanek 915
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu kasutab fondi ainult 
selleks, et tagada II osa I jaotises 
kirjeldatud solveerimisvahendite ja õiguste 
tõhus rakendamine, ning teeb seda 
kooskõlas artiklites 12 ja 13 sätestatud 
solveerimiseesmärkide ja üldpõhimõtetega. 
Liidu eelarvet ei peeta mingil juhul fondi 
kulude või kahjude eest vastutavaks.

2. Solveerimisnõukogu kasutab fondi ainult 
selleks, et tagada II osa I jaotises 
kirjeldatud solveerimisvahendite ja õiguste 
tõhus rakendamine, ning teeb seda 
kooskõlas artiklites 12 ja 13 sätestatud 
solveerimiseesmärkide ja üldpõhimõtetega. 
Liidu eelarvet ei peeta mingil juhul fondi 
kulude või kahjude või 
solveerimisnõukogu kohustuste eest 
vastutavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 916
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu kasutab fondi ainult 
selleks, et tagada II osa I jaotises 
kirjeldatud solveerimisvahendite ja õiguste 
tõhus rakendamine, ning teeb seda 
kooskõlas artiklites 12 ja 13 sätestatud 
solveerimiseesmärkide ja üldpõhimõtetega. 
Liidu eelarvet ei peeta mingil juhul fondi 
kulude või kahjude eest vastutavaks.

2. Solveerimisnõukogu kasutab fondi ainult 
selleks, et tagada II osa I jaotises 
kirjeldatud solveerimisvahendite ja õiguste 
tõhus rakendamine, ning teeb seda 
kooskõlas artiklites 12 ja 13 sätestatud 
solveerimiseesmärkide ja üldpõhimõtetega. 
Liidu eelarvet ega liikmesriikide eelarveid 
ei peeta mingil juhul fondi kulude või 
kahjude eest vastutavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 917
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Fondi täiendatakse laenuvahenditega 
soovitatavalt ühenduse avalikest 
vahenditest, et tagada piisavate rahaliste 
vahendite kohene kättesaadavus 
käesoleva määruse tähenduses. 
Laenuvahenditest saadud mis tahes laenu 
maksab fond tagasi kokkulepitud aja 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 918
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad artikli 65 lõike 2 
kohaste kohustuste täitmise eesmärgil 
luua riiklikud rahastamismehhanismid 
oma territooriumil tegevusloa saanud 
asutuste kohustuslike osamaksude kaudu, 
kelle osamaksud rajanevad pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi artikli 66 lõikes 1 ja artikli 94 
lõikes 7 osutatud kriteeriumitel ja mida ei 
rahasta solveerimisasutuse kontrollitav 
fond, eeldusel et täidetud on kõik 
järgmised tingimused: 
(a) osamaksuna kogutav summa on 
vähemalt võrdne artiklis 65 nõutud 
kogutava summaga;
(b) liikmesriigi solveerimisasutusel on 
õigus summale, mis võrdub selliste 
osamaksude summaga, mida liikmesriigid 
tema nõudel talle otsekohe maksavad 
üksnes artikli 71 lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidel. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni nimetatud summast vähemalt 
kord aastas ning
(c) kui liikmesriik kasutab kaalutlusõigust 
oma rahastamismehhanismi 
korrastamiseks kooskõlas käesoleva 
lõikega, teavitab ta sellest komisjoni ja 
temalt nõutakse käesoleva määruse 
nõuete täitmist. 
Kättesaadavad rahalised vahendid, mida 
tuleb arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
sihttaseme saavutamiseks, võivad 
sisaldada kohustuslikke osamaksusid mis 
tahes kohustuslike osamaksude kavast, 
mille on kehtestanud liikmesriik mis tahes 
kuupäeval 17. juunist 2010 kuni 
[käesoleva direktiivi avaldamise 
kuupäevani Euroopa Liidu Teatajas] 
tema territooriumil asuvatele asutustele 
süsteemsete riskide, maksejõuetuse ja 
asutuste solveerimisega seotud kulude 
katteks, tingimusel et liikmesriik järgib 
VII jaotises sätestatut. Osamaksude puhul 
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hoiuste tagamise skeemi ei arvutata 
artiklis 65 sätestatud solveerimise 
rahastamismehhanismi sihttasemeni.

Or. en

Muudatusettepanek 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 a
1. Ühtse solveerimise 
rahastamismehhanismi moodustavad:
(i) pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi alusel loodud 
riiklikud solveerimisfondid nende 
rahandusasutuste jaoks, kelle üle otseselt 
ei tee järelevalvet EKP ühtse 
järelevalvemehhanismi määruse artikli 6 
kohaselt; 
ii) käesoleva määruse alusel loodud 
Euroopa solveerimisfond, mis on mõeldud 
EKP otsese järelevalve all olevate üksuste 
jaoks, või neile, kes on lisatud käesoleva 
määruse reguleerimisalasse artikli 2 
kohaselt.
2. Süsteemse šoki korral osalevates 
riikides või kui riikliku solveerimisfondi 
käsutuses on vähem rahalisi vahendeid, 
kui läheb vaja eelseisva solveerimise 
rahastamiseks, kohaldatakse pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi artiklites 97 ja 103 sätestatud 
eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 a
Ühtne solveerimise 

rahastamismehhanism
1. Ühtse solveerimise 
rahastamismehhanismi moodustavad:
(i) pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi kohaselt loodud 
riiklikud solveerimisfondid, mis on 
mõeldud EKP otsese järelevalve all 
olevate finantsasutuste jaoks vastavalt 
määruse (EL) [] artikli 6 lõikele 4, kus 
antakse EKP-le konkreetsed ülesanded 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete kohta;
ii) käesoleva määruse alusel loodud 
Euroopa solveerimisfond, mis on mõeldud 
üksustele, kelle üle teeb otsest järelevalvet 
EKP või kes on lisatud käesoleva määruse 
reguleerimisalasse artikli 2 kohaselt.
2. Süsteemse šoki korral osalevates 
riikides või kui riikliku solveerimisfondi 
käsutuses on vähem rahalisi vahendeid, 
kui läheb vaja eelseisva solveerimise 
rahastamiseks, kohaldatakse pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivi artiklites 97 ja 103 sätestatud 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 921
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid ja riiklikud 
rahastamismehhanismid üldiselt vähemalt 
[ ] % asjaomases liikmesriigis tegevusluba 
omavate krediidiasutuste kohustustest, 
võtmata arvesse omavahendeid ja tagatud
hoiuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste kõigi 
kohustuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt, võtmata 
arvesse omavahendeid ja tagatud 
hoiuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 

1. Hiljemalt 15 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
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kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

kasutatavad finantsvahendid vähemalt 
0,8 % kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
tagatud hoiuste summast direktiivi 
94/19/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 
1,5 % kõigi vastavalt artiklile 2 
määrusega hõlmatud institutsioonide
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 925
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 3 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid 0,5 % kõigi 
osalevates liikmesriikides tegevusluba 
omavate krediidiasutuste selliste hoiuste 
summast, mis on tagatud direktiivi 
94/19/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 %
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 
0,8 % kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevate liikmesriikide vastavalt 
artiklile 2 käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste selliste hoiuste summast, 
mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevate liikmesriikide vastavalt 
artiklile 2 käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste selliste hoiuste summast, 
mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 930
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
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määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
artiklis 2 osutatud krediidiasutuste selliste 
hoiuste summast, mis on tagatud direktiivi 
94/19/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid vähemalt 1 % 
kõigi osalevates liikmesriikides 
tegevusluba omavate krediidiasutuste 
selliste hoiuste summast, mis on tagatud 
direktiivi 94/19/EÜ kohaselt.

1. Hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist moodustavad fondi 
kasutatavad finantsvahendid igas osalevas 
liikmesriigis vähemalt 1 % osalevas 
liikmesriigis tegevusluba omavate 
krediidiasutuste selliste hoiuste summast, 
mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 932
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Krediidilimiit nähakse ette 12 kuu 
pärast käesoleva määruse jõustumist, et 
tagada kaitsemehhanism kogu Euroopas.

Or. en
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Muudatusettepanek 933
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud esialgse ajavahemiku 
jooksul tuleb artikli 66 kohaselt 
arvutatavad ja artikli 62 kohaselt 
sissenõutavad osamaksud jaotada ajaliselt 
võimalikult ühtlaselt kuni saavutatakse 
sihttase, kui neid ei saa asjaoludest 
tulenevalt ettepoole tuua soodsate
turutingimuste või rahastamisvajaduse 
tõttu.

2. Lõikes 1 osutatud esialgse ajavahemiku 
jooksul tuleb artikli 66 kohaselt 
arvutatavad ja artikli 62 kohaselt 
sissenõutavad osamaksud jaotada ajaliselt 
võimalikult ühtlaselt kuni saavutatakse 
sihttase, kui neid ei saa asjaoludest 
tulenevalt ettepoole tuua või edasi lükata 
turutingimuste või rahastamisvajaduse 
tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, et tohi iga-aastased osamaksud 
olla vähem kui neljandik sihttasemest.

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, ei tohi iga-aastased osamaksud 
olla vähem kui neljandik sihttasemest, 
välja arvatud juhul, kui nimetatud 
osamaksud võivad kahjustada maksjate 
finantsstabiilsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 935
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, et tohi iga-aastased osamaksud 
olla vähem kui neljandik sihttasemest.

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, et tohi iga-aastased osamaksud 
olla vähem kui neljandik sihttasemest, 
mille suhtes kohaldatakse igal aastal 
artiklis 67 sätestatud mõistlikku ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, et tohi iga-aastased osamaksud 
olla vähem kui neljandik sihttasemest.

4. Kui pärast lõikes 1 osutatud esialgset 
ajavahemikku vähenevad kasutatavad 
finantsvahendid alla lõikes 1 sätestatud 
sihttaset, kogutakse artikli 66 kohaselt 
arvutatud osamaksusid kuni sihttaseme 
saavutamiseni. Kui kasutatavad 
finantsvahendid moodustavad sihttasemest 
alla poole, et tohi iga-aastased osamaksud 
olla suurem kui 0,2 % tagatud hoiustest.

Or. en

Selgitus

Iga-aastase osamaksu tase – vähemalt neljandik – on liiga kõrge. See nõue toob kaasa 
vähemalt 2,5 korda tavalisest kõrgema iga-aastase osamaksu ja sellel võib olla protsükliline 
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mõju.

Muudatusettepanek 937
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 82, et sätestada järgmist:

5. EBA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu kooskõlas 
artikliga 82, et sätestada järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 938
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolud, mille korral võib osamaksude 
tasumise ettepoole tuua vastavalt lõikele 2;

(b) asjaolud, mille korral võib osamaksude 
tasumise ettepoole tuua või edasi lükata 
vastavalt lõikele 2;

Or. en

Muudatusettepanek 939
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. EBA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu (kuupäevaks).
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
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tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
tegevusloa saanud krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kohustuste 
kogusummast (välja arvatud omavahendid 
ja tagatud hoiused).

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
tegevusloa saanud krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kohustuste 
kogusummast (välja arvatud omavahendid 
ja tagatud hoiused). 500 miljoni euro 
suurune kindlasummaline vähendamine 
arvatakse maha arvutusalusest 
(kohustused miinus omavahendid ja 
tagatud hoiused).

Or. en

Muudatusettepanek 941
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
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arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute
kohustuste kogusummast (välja arvatud 
omavahendid ja tagatud hoiused).

arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
artiklis 2 osutatud krediidiasutuste 
kohustuste kogusummast (välja arvatud 
omavahendid ja tagatud hoiused).

Or. en

Muudatusettepanek 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
tegevusloa saanud krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kohustuste 
kogusummast (välja arvatud omavahendid 
ja tagatud hoiused).

1. Iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu individuaalne 
osamaks nõutakse sisse vähemalt kord 
aastas ning see arvutatakse 
proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
vastavalt artiklile 2 käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
kohustuste kogusummast (välja arvatud 
omavahendid ja tagatud hoiused).

Or. en

Muudatusettepanek 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 

Iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
individuaalne osamaks nõutakse sisse 
vähemalt kord aastas ning see arvutatakse 
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proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
tegevusloa saanud krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute kohustuste 
kogusummast (välja arvatud omavahendid 
ja tagatud hoiused).

proportsionaalselt sellega, kui suure osa 
moodustab tema kohustuste summa (välja 
arvatud omavahendid ja tagatud hoiused) 
kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil 
vastavalt artiklile 2 käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
kohustuste kogusummast (välja arvatud 
omavahendid ja tagatud hoiused).

Or. en

Muudatusettepanek 944
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osamaksu kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiiliga kooskõlas direktiivi [...] 
artikli 94 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega.

Osamaksu kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
(sealhulgas asutuste kaitseskeemi 
kuuluva) riskiprofiiliga kooskõlas 
direktiivi [...] artikli 94 lõikes 7 osutatud 
delegeeritud õigusaktides sätestatud 
kriteeriumidega ning süsteemset tähtsust 
mitteomavate krediidiasutuse või 
investeerimisühingu puhul võib sellest 
loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 945
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osamaksu kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiiliga kooskõlas direktiivi [...] 

Osamaksu kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiiliga, arvestades asutuste 
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artikli 94 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega.

kaitseskeemis osalemist, kooskõlas 
direktiivi [...] artikli 94 lõikes 7 osutatud 
delegeeritud õigusaktides sätestatud 
kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osamaksu kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiiliga kooskõlas direktiivi [...] 
artikli 94 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega.

Osamaksu arvutatakse rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandardite abil grupi 
tasandil ja kohandatakse proportsionaalselt 
iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiiliga kooskõlas direktiivi [...] 
artikli 94 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega. 
Nimetatud kriteeriumid peaksid rajanema 
eelkõige objektiivsel ja kontrollitaval 
teabel, nagu krediidireitingud ja muud 
andmed.

Or. en

Selgitus

Osamaksu arvutatakse grupi tasandil rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite abil 
osalevate liikmesriikide võrdse kohtlemise eesmärgil. 

Muudatusettepanek 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Krediidiasutuste kohustused jäetakse 
osamaksude arvutamisel välja juhul, kui 
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krediidiasutuse on asutanud liikmesriigi 
valitsus või piirkondlik omavalitsus või 
kohalik omavalitsus ning kui valitsusel 
või omavalitsusel on kohustus kaitsta 
krediidiasutuse majanduslikku alust ja 
hoida selle elujõulisust kogu tema eluea 
jooksul või kui valitsus või omavalitsus 
tagab kindlalt tema kohustused või kui 
valitsus või omavalitsus otseselt või 
kaudselt tagab vähemalt 90 % 
krediidiasutusele antud laenudest ja kui 
peamine eesmärk on edendamislaenude 
andmine mittetulunduslikul alusel 
krediidiasutustele, kes ei tegutse 
konkurentsi tingimustes, et toetada 
riikliku poliitika eesmärke.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi artikliga 94.

Muudatusettepanek 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui osalevad liikmesriigid on juba 
välja töötanud riiklikud solveerimise 
rahastamise mehhanismid, näevad nad 
ette, et riiklikud rahastamismehhanismid 
kasutavad olemasolevaid 
krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ette makstud 
osamaksudena kogutud rahalisi 
vahendeid krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute selliste osamaksude 
hüvitamiseks, mis nad peaksid fondi sisse 
maksma. 
 Selline hüvitamine ei piira liikmesriikide 
kohustusi, mis tulenevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivist 
94/18/EÜ.
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Or. en

Selgitus

Tekstis kajastatakse komisjoni ettepaneku põhjendust 62, kus sätestatakse, et ühtse pankade 
solveerimise fondi kasutusele võtmine peaks tähendama riikliku solveerimise 
rahastamismehhanismi ülekandmist ühtsesse pankade solveerimise fondi ja seega asjaomaste 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute osamaksude vastavat vähendamist osamaksude 
dubleerimise vältimiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja siduvat õigusnormi.

Muudatusettepanek 949
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. 
Tagasimaksmise kohustusteks kõlblikud 
varad on need, mida aktsepteerivad 
tagatisena liikmesriikide keskpangad.
Selliste tagasivõtmatute maksekohustuste 
osa ei tohi olla rohkem kui 50 % lõike 1 
kohaselt kogutud osamaksude 
kogusummast.

Or. en

Selgitus

Maksekohustuste osakaalu suurendamine 30%-lt 50%-le, mis on tagatud madala riskiga
varadest koormamata tagatisega, hõlbustab ühtse solveerimismehhanismi sihttaseme 
saavutamist. Lisaks võimaldab see pankadel kasutada sellist kapitali, mis ei ole suunatud 
ühtsesse solveerimismehhanismi fondi, et anda laenu reaalmajandusele.
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Muudatusettepanek 950
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud liikmesriikide 
keskpankade heakskiidu saanud varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 50 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
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tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

tohi olla rohkem kui 50 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 
käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 20 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata maksekohustusi, mis on 
täielikult tagatud madala riskiga varadest 
tagatisega, mis ei ole koormatud mis tahes 
kolmandate isikute õigustega, on vabalt 

2. Kasutatavad finantsvahendid, mis tuleb 
arvesse võtta artiklis 65 sätestatud 
rahastamise sihttaseme saavutamiseks, 
võivad hõlmata raha, näivraha 
ekvivalente, vara, mida hinnatakse kõrge 
kvaliteediga likviidseteks varadeks 
likviidsuskattekordaja põhjal või 



PE521.797v01-00 106/153 AM\1007293ET.doc

ET

käsutatavad ja on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes solveerimisnõukogu poolt artikli 71 
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

maksekohustustes, mis on täielikult 
tagatud madala riskiga varadest tagatisega, 
mis ei ole koormatud mis tahes kolmandate 
isikute õigustega, on vabalt käsutatavad ja 
on ette nähtud kasutamiseks üksnes 
solveerimisnõukogu poolt artikli 71 lõikes 
1 sätestatud eesmärkidel. Selliste 
tagasivõtmatute maksekohustuste osa ei 
tohi olla rohkem kui 30 % lõike 1 kohaselt 
kogutud osamaksude kogusummast.

Or. en

Selgitus

Riskipõhised osamaksud tuleks kindlaks määrata objektiivsetel alustel ja pangad peaksid 
suutma teha osamakse kõrge kvaliteediga likviidsete varadega, mis on näivraha ekvivalendid. 

Muudatusettepanek 954
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud krediidiasutuse või 
investeerimisühingu individuaalsed
osamaksud on lõplikud ja neid ei hüvitada 
(tagasiulatuvalt).

Or. en

Muudatusettepanek 955
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui osalevad liikmesriigid on juba 
välja töötanud riiklikud solveerimise 
rahastamismehhanismid, peab neil olema 
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võimalik ette näha, et riiklikud 
rahastamismehhanismid kasutavad 
olemasolevaid krediidiasutustelt ja 
investeerimisühingutelt ette makstud 
osamaksudena kogutud rahalisi 
vahendeid krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute selliste osamaksude 
hüvitamiseks, mis võib neilt nõuda fondi 
sisse maksmiseks. Selline hüvitamine ei 
piira liikmesriikide kohustusi, mis 
tulenevad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 94/18/EÜ26 a.
__________________
26 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 94/18/EÜ, 30. mai 1994, millega 
muudetakse direktiivi 80/390/EMÜ, 
millega koordineeritakse noteerimisega 
seotud selliste üksikasjade kogumist, 
uurimist ja levitamist käsitlevaid nõudeid, 
mis avaldatakse väärtpaberite ametlikku 
börsinimekirja lubamise korral, seoses 
kohustusega avaldada noteerimisega 
seotud üksikasjad, ELT L 135, 31.5.1994, 
lk 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 82, et sätestada järgmist:

3. Ilma et see piiraks lõike 1 teist lõiku, on
komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 82, et 
sätestada järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 957
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud maksekohustuste 
tagatiste kvaliteet;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maksekohustuste tagatiste kindlaksmääramine on oluline küsimus ning komisjon teeb 
ettepaneku käsitleda seda delegeeritud õigusaktis. Ühtse solveerimismehhanismi määruses 
peaks täpsustama, et kõik liikmesriikide keskpankade tagatistena aktsepteeritud varad 
sobivad maksekohustuste tagatisteks.

Muudatusettepanek 958
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 osutatud maksekohustuste 
tagatiste kvaliteet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 959
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklis 65 täpsustatud sihttaseme 
saavutamiseks võib komisjon nõuda, et 
krediidiasutused või investeerimisühingud 
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annaksid selleks otstarbeks määratud 
krediidilimiiti 50 % ulatuses 
krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele kohaldatava 
proportsionaalse riskiga kaalutud 
sihttasemest. Pärast sihttaseme 50 % 
saavutamist vähendatakse selleks 
otstarbeks määratud limiiti mis tahes 
muude osamaksude abil. Pärast 
sihttaseme saavutamist suurenevad fondi 
mis tahes maksed rahastamisvahendisse 
igale krediidiasutusele ja 
investeerimisühingule eraldatud 
proportsionaalse riskiga kaalutud summa 
võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta tekkinud kahju, kulud 
ja muud kulutused käesoleva määruse 
kohaselt, sealhulgas seoses 
solveerimisnõukogu ja komisjoni mis 
tahes lepinguväliste kohustustega oma 
ülesannete täitmisel käesoleva määruse 
alusel, kogub solveerimisnõukogu 
vastavalt artiklile 62 osalevate 
liikmesriikide territooriumil tegevusloa 
saanud krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklites 65 ja 66 sätestatud eeskirjadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 961
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele. Nende 
suhtes kohaldatakse igal aastal mõistlik 
ülempiir iga üksiku krediidiasutuse ja 
investeerimisühingu jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 63 osalevate liikmesriikide
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
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katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 67 sätestatud eeskirjadele. Artiklis 
67 osutatud osamaksud ja maksude 
summa ei tohi moodustada rohkem kui 
neljandiku sihttasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud 
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Iga-aastased 
erakorralised osamaksud ei tohi ületada 0, 
2 % tagatud hoiustest ning nad jaotatakse 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
vahel vastavalt artiklis 66 sätestatud 
eeskirjadele

Or. en

Selgitus

Erakorraliste osamaksude puhul on väga oluline kehtestada ülempiir protsüklilise mõju 
piiramiseks.

Muudatusettepanek 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. 1. Kui kasutada olevad finantsvahendid 
ei ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil vastavalt artiklile 2 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatelt krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil vastavalt artiklile 2 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatelt krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 966
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 osalevate liikmesriikide 
territooriumil tegevusloa saanud
krediidiasutustelt või 
investeerimisühingutelt erakorralisi 
tagantjärele makstavaid osamaksusid, et 
katta täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

1. Kui kasutada olevad finantsvahendid ei 
ole piisavad, et katta fondi kasutamisel 
tekkinud kahju, kulud ja muud kulutused, 
kogub solveerimisnõukogu vastavalt 
artiklile 62 artiklis 2 osutatud
krediidiasutustelt erakorralisi tagantjärele 
makstavaid osamaksusid, et katta 
täiendavad summad. Erakorralised 
osamaksud jaotatakse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute vahel vastavalt 
artiklis 66 sätestatud eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklites 65–67 osutatud iga-aastaste 
osamaksude kogusumma ei ületa 0,3 % 
tagatud hoiustest.

Or. en

Selgitus

Osamaksude iga-aastase kogusumma ülempiir on vajalik protsüklilise mõju piiramiseks.
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Muudatusettepanek 968
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 82, et määrata kindlaks asjaolud 
ja tingimused, mille korral võib artiklis 2 
osutatud üksuse osaliselt või täielikult 
vabastada lõikes 2 osutatud tagantjärele 
makstavatest osamaksudest.

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 82, et määrata kindlaks:

Or. en

Muudatusettepanek 969
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaolud ja tingimused, mille alusel 
artiklis 2 osutatud üksust võib osaliselt või 
täielikult vabastada tagantjärele 
makstavatest osamaksudest lõike 2 
kohaselt, ning
b) iga-aastane mõistlik ülempiir 
protsendina maksueelsest kasumist, mida 
pikendatakse, kui ülempiiri ei saavutata.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 971
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikliga 69 ettenähtud alternatiivsed 
rahastamisviisid ei ole mõistlikel 
tingimustel kohe kasutatavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 972
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib sõlmida fondi 
jaoks finantseerimisasutuste või muude 
kolmandate isikutega laenulepinguid või 
lepinguid muul kujul antava toetuse kohta, 
kui artiklite 66 ja 67 kohaselt kogutud 
summad ei ole kohe kättesaadavad või 
fondi kasutamisega kaasnenud kulude 
katmiseks piisavad.

1. Solveerimisnõukogu püüab sõlmida 
fondi jaoks finantseerimisasutuste või 
muude kolmandate isikutega 
laenulepinguid või lepinguid muul kujul 
antava toetuse kohta, kui artiklite 66 ja 67 
kohaselt kogutud summad ei ole kohe 
kättesaadavad või fondi kasutamisega 
kaasnenud kulude katmiseks piisavad. Kui 
solveerimisnõukogu ei suuda laenu 
tagada, tuleb kasutada artikli 64 lõike 2a 
(uus) kohaselt kehtestatud 
laenuvahendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu võib sõlmida fondi 
jaoks finantseerimisasutuste või muude 
kolmandate isikutega laenulepinguid või 
lepinguid muul kujul antava toetuse kohta, 
kui artiklite 66 ja 67 kohaselt kogutud 
summad ei ole kohe kättesaadavad või 
fondi kasutamisega kaasnenud kulude 
katmiseks piisavad.

1. Solveerimisnõukogu võib sõlmida fondi 
jaoks kõigepealt 
erafinantseerimisasutuste, ja kui see ei ole 
võimalik, siis riiklike 
finantseerimisasutuste või muude 
kolmandate isikutega laenulepinguid või 
lepinguid muul kujul antava toetuse kohta, 
kui artiklite 66 ja 67 kohaselt kogutud 
summad ei ole kohe kättesaadavad või 
fondi kasutamisega kaasnenud kulude 
katmiseks piisavad.

Or. en

Muudatusettepanek 974
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondi haldab solveerimisnõukogu, kes 
võib taotleda, et komisjon täidaks 
teatavaid fondi haldamisega seotud 
ülesandeid.

1. Fondi haldab solveerimisnõukogu, kes 
võib taotleda kolmandalt asjaomaselt 
osapoolelt fondi haldamist ja juhtimist.

Or. en

Selgitus

Ühtse pankade solveerimise fondi juhtimine antakse kolmandale osapoolele, kellel on 
kaalutletud ja konservatiivse investeerimisportfelli juhtimise kogemused ja saavutused. See on 
üldine tava rahvusvahelise rahastamismehhanismi puhul.
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Muudatusettepanek 975
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveeritavalt krediidiasutuselt või 
investeerimisühingult või sildasutuselt 
saadud summad, intressid ja muu 
investeeringutelt saadud tulu ning mis 
tahes muu tulu kantakse fondi.

2. Solveeritavalt krediidiasutuselt või 
investeerimisühingult või sildasutuselt 
saadud summad, intressid ja muu 
investeeringutelt saadud tulu ning mis 
tahes muu tulu kantakse fondi. Fondi 
juhtimise põhieesmärk on kapitali 
säilitamine kõrge kvaliteediga 
likviidsetesse väärtpaberitesse 
investeerimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 976
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
valdkonniti ja geograafilises mõttes 
piisavalt hajutatud. Sellistest 
investeeringutest saadav tulu kantakse 
fondi.

Or. en

Muudatusettepanek 977
Corien Wortmann-Kool



PE521.797v01-00 118/153 AM\1007293ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi. Solveerimisnõukogu peaks 
avalikustama investeerimisraamistiku ja 
täpsustama fondi investeerimispoliitika 
üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 978
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad sularahasse või 
väärtpaberitesse, mis on riikide vastu 
esitatavad nõuded või on nende tagatud 
nõuded ning vastavad kõigile järgmistele 
tingimustele:

(a) riskikaal on 0 % Basel II 
standardmeetodi kohaselt laenuriski 
puhul;
(b) kauplemine toimub laial, sügaval ja 
aktiivsel repo- või sularahaturul, mida 
iseloomustab madal
kontsentratsioonitase;



AM\1007293ET.doc 119/153 PE521.797v01-00

ET

(c) on end tõestanud likviidsuse 
usaldusväärse allikana (repo- ja 
müügi)turgudel ka keerulistes 
turutingimustes, ning
(d) puuduvad kohustused finantsasutuse 
või sellega seotud mis tahes üksuste ees.
Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud, et 
leevendada kontsentratsiooniriske. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

Or. en

Muudatusettepanek 979
Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate ja mitteosalevate 
liikmesriikide (kus asuvad ühtses 
solveerimismehhanismis osalevate 
liikmesriikide filiaalid või tütarettevõtjad)
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

Or. en

Selgitus

Solveerimisnõukogu peaks suutma investeerida mitte üksnes osalevate, vaid kõigi 
liikmesriikide võlakirjadesse. See võimaldab solveerimisnõukogul saada hea 
krediidikvaliteediga likviidseid väärtpabereid laiemas ulatuses.
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Muudatusettepanek 980
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad liikmesriikide või 
valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud.
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

Or. en

Selgitus

Solveerimisnõukogul peaks olema võimalus investeerida mitte üksnes osalevate liikmesriikide, 
vaid kõigi liikmesriikide võlainstrumentidesse, kuna peamine eesmärk on investeerida kõrge 
likviidsusega väärtpaberitesse, mis on hea krediidikvaliteediga sõltumata päritoluriigist.

Muudatusettepanek 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad osalevate liikmesriikide 
või valitsusvaheliste organisatsioonide 
võlainstrumentidesse või väga 
likviidsetesse hea krediidikvaliteediga 
varadesse. Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

3. Solveerimisnõukogu investeerib fondis 
olevad summad üksnes kõrgeima 
krediidikvaliteediga osalevate 
liikmesriikide või valitsusvaheliste 
organisatsioonide võlainstrumentidesse. 
Investeeringud peaksid olema 
geograafilises mõttes piisavalt hajutatud. 
Sellistest investeeringutest saadav tulu 
kantakse fondi.

Or. en
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Muudatusettepanek 982
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohaldades artiklis 2 osutatud üksuste 
suhtes solveerimisvahendeid, võib 
solveerimisnõukogu komisjoni kehtestatud 
raamides kasutada fondi järgmistel 
eesmärkidel:

1. Kohaldades artiklis 2 osutatud üksuste 
suhtes solveerimisvahendeid, võib 
solveerimisnõukogu kehtestatud raamides 
kasutada fondi järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Muudatusettepanek 983
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) et tagada solveeritava krediidiasutuse 
või investeerimisühingu, tema 
tütarettevõtjate, sildasutuse või 
varahaldusvahendi varad või kohustused;

(a) et ajutiselt tagada solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu, 
tema tütarettevõtjate, sildasutuse või 
varahaldusvahendi varad või kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) et anda laenu solveeritavale 
krediidiasutusele või 
investeerimisühingule, tema 

välja jäetud
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tütarettevõtjatele, sildasutusele või 
varahaldusvahendile;

Or. en

Muudatusettepanek 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) et osta solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu varasid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 986
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) et maksta hüvitist aktsionäridele või 
võlausaldajatele, kui pärast artikli 17 
lõike 5 kohast hindamist on nad saanud 
oma nõuete eest maksetena vähem, kui 
nad oleksid saanud pärast artikli 17 lõike 
16 kohast hindamist tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel toimunud 
likvideerimise korral;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) et maksta hüvitist aktsionäridele või 
võlausaldajatele, kui pärast artikli 17 
lõike 5 kohast hindamist on nad saanud 
oma nõuete eest maksetena vähem, kui 
nad oleksid saanud pärast artikli 17 lõike 
16 kohast hindamist tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel toimunud 
likvideerimise korral;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Solveerimisfondid ei pea maksma hüvitist võlausaldajatele – see peab tulema 
ümberstruktureeritud ja korrastatud krediidiasutuse või investeerimisüksuse jääkväärtusest. 
Solveerimisfondid ei peaks andma vahendeid ka kapitali jaoks, nagu on sätestatud lõikes 3.

Muudatusettepanek 988
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) et anda vahendeid solveeritavale 
krediidiasutusele või 
investeerimisühingule nende vahendite 
asemel, mida oleks saadud teatavate 
võlausaldajate allahindamise teel, kui 
kohaldatakse kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ja 
solveerimisasutus otsustab teatavad 
võlausaldajad kõnealuse vahendi 
rakendusalast välja jätta kooskõlas artikli 
24 lõikega 3;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) et anda vahendeid solveeritavale 
krediidiasutusele või 
investeerimisühingule nende vahendite 
asemel, mida oleks saadud teatavate 
võlausaldajate allahindamise teel, kui 
kohaldatakse kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ja
solveerimisasutus otsustab teatavad 
võlausaldajad kõnealuse vahendi 
rakendusalast välja jätta kooskõlas artikli 
24 lõikega 3;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 990
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) et anda vahendeid solveeritavale 
krediidiasutusele või investeerimisühingule 
nende vahendite asemel, mida oleks saadud 
teatavate võlausaldajate allahindamise teel, 
kui kohaldatakse kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ja 
solveerimisasutus otsustab teatavad 
võlausaldajad kõnealuse vahendi 
rakendusalast välja jätta kooskõlas artikli 
24 lõikega 3;

(f) et anda vahendeid solveeritavale 
krediidiasutusele või investeerimisühingule 
nende vahendite asemel, mida oleks saadud 
teatavate võlausaldajate allahindamise 
ja/või omakapitaliks muutmise teel, kui 
kohaldatakse kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ja solveerimisasutus 
otsustab teatavad võlausaldajad kõnealuse 
vahendi rakendusalast välja jätta kooskõlas 
artikli 24 lõikega 5;

Or. en

Muudatusettepanek 991
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogu kasutab fondi, et 
toetada lõike 1 punktides a–g osutatud 
mis tahes tegevust, kui 
solveerimisprotsessis osutub eelisõiguste 
teisendamine vajalikuks pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiivis kehtestatud piires.

Or. en

Muudatusettepanek 992
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogu kasutab fondi, et 
toetada eelmise lõike punktides a–g 
osutatud mis tahes tegevust vastavalt 
ülalnimetatud direktiivi sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondi ei kasutata otse krediidiasutuse 
või investeerimisühingu või artiklis 2 
osutatud üksuse kahjude katmiseks või 
krediidiasutuse või investeerimisühingu või 
artiklis 2 osutatud üksuse 
rekapitaliseerimiseks. Kui solveerimise 

3. Fondi ei kasutata mingil viisil otse või
kaudselt krediidiasutuse või 
investeerimisühingu või artiklis 2 osutatud 
üksuse kahjude katmiseks või 
krediidiasutuse või investeerimisühingu või 
artiklis 2 osutatud üksuse 
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rahastamismehhanismi kasutamine lõikes 
1 osutatud eesmärgil viib selleni, et osa
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
või artiklis 2 osutatud üksuse kahjudest 
antakse edasi fondile, kohaldatakse 
artiklis 24 sätestatud solveerimise 
rahastamismehhanismi kasutamist 
reguleerivaid põhimõtteid.

rekapitaliseerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 994
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondi ei kasutata otse krediidiasutuse 
või investeerimisühingu või artiklis 2 
osutatud üksuse kahjude katmiseks või 
krediidiasutuse või investeerimisühingu või 
artiklis 2 osutatud üksuse 
rekapitaliseerimiseks. Kui solveerimise 
rahastamismehhanismi kasutamine lõikes 
1 osutatud eesmärgil viib selleni, et osa 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
või artiklis 2 osutatud üksuse kahjudest 
antakse edasi fondile, kohaldatakse 
artiklis 24 sätestatud solveerimise 
rahastamismehhanismi kasutamist 
reguleerivaid põhimõtteid.

3. Fondi ei kasutata otse krediidiasutuse 
või investeerimisühingu või artiklis 2 
osutatud üksuse kahjude katmiseks või 
krediidiasutuse või investeerimisühingu või 
artiklis 2 osutatud üksuse 
rekapitaliseerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Fondimaksed eraldatakse riikliku 
solveerimisfondi võrgustiku liikmetele 
proportsionaalselt määruse kohaste 
krediidiasutuste või investeerimisüksuste 
tegevuse taseme järgi asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 996
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Fondi ei või kasutada lõikes 1 
kirjeldatud ühel või mitmel eesmärgil, 
kuni kooskõlas artikli 73 lõikega 1 nõutud 
summad tasutakse täies ulatuses hoiuste 
tagamise skeemi või asjaomase hoiuste 
tagamise skeemi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sätestatud pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivis.
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Muudatusettepanek 998
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalevad liikmesriigid tagavad, et kui 
solveerimisnõukogu võtab 
solveerimismeetmeid ja kui nende 
meetmetega tagatakse, et hoiustajatel on 
jätkuvalt juurdepääs oma hoiustele, 
vastutab krediidiasutuse või 
investeerimisühinguga seotud hoiuste 
tagamise skeem direktiivi [...] artikli 99 
lõigetes 1 ja 4 täpsustatud summade eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 999
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalevad liikmesriigid tagavad, et kui 
solveerimisnõukogu võtab 
solveerimismeetmeid ja kui nende 
meetmetega tagatakse, et hoiustajatel on 
jätkuvalt juurdepääs oma hoiustele, 
vastutab krediidiasutuse või 
investeerimisühinguga seotud hoiuste 
tagamise skeem direktiivi [...] artikli 99 
lõigetes 1 ja 4 täpsustatud summade eest.

1. Osalevad liikmesriigid tagavad, et kui 
solveerimisnõukogu võtab 
solveerimismeetmeid, vastutab 
krediidiasutuse või investeerimisühinguga 
seotud hoiuste tagamise skeem direktiivi 
[...] artikli 99 lõigetes 1 ja 4 täpsustatud 
summade eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1000
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle summa kindlaksmääramine, mille 
ulatuses hoiuste tagamise skeem on 
vastutav vastavalt lõikele 1, toimub 
vastavalt artiklis 17 kehtestatud 
tingimustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1001
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne, kui solveerimisnõukogu määrab 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt kindlaks 
summa, mille ulatuses hoiuste tagamise 
skeem on vastutav vastavalt direktiivi [...] 
artikli 39 lõike 3 punktis d kehtestatud 
tingimustele, konsulteerib ta asjaomase 
hoiuste tagamise skeemiga, võttes täies 
ulatuse arvesse küsimuse 
kiireloomulisust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1002
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne, kui solveerimisnõukogu määrab 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt kindlaks 

3. Selleks, et hoiustajate kaitsmise 
ülesannet oleks võimalik nõuetekohaselt 
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summa, mille ulatuses hoiuste tagamise 
skeem on vastutav vastavalt direktiivi [...] 
artikli 39 lõike 3 punktis d kehtestatud 
tingimustele, konsulteerib ta asjaomase 
hoiuste tagamise skeemiga, võttes täies 
ulatuse arvesse küsimuse 
kiireloomulisust.

täita, tuleb vastavalt lõikele 1 vastutav 
hoiuste tagamise skeem kaasata varakult
solveerimismeetmete ettevalmistamisse ja 
rakendamisse.

Kooskõlas hoiuste tagamise skeemiga
määrab solveerimisnõukogu käesoleva 
artikli lõike 1 kohaselt kindlaks summa, 
mille ulatuses hoiuste tagamise skeem on 
vastutav vastavalt direktiivi [...] artikli 39 
lõike 3 punktis d kehtestatud tingimustele.

Or. de

Muudatusettepanek 1003
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid 
ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 
laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1004
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid 
ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 
laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1005
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid 
ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 
laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1006
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid välja jäetud
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ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 
laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid 
ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 
laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid 
ei ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe 
võimalik saada muid vahendeid, võib fond 

välja jäetud
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laenata sellele hoiuste tagamise skeemile 
vajalikud vahendid eeldusel, et kõik 
direktiivi 94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Fondile vajalike vahendite laenamiseks loa andmine, on väga problemaatiline, kuna see 
laiendaks ühist vastutust hoiuste tagamise skeemile. See sisaldab ka ebavõrdsete võimaluste 
loomise ohtu, kuna hoiuste tagamise skeemide finantsseisundid on riigiti oluliselt erinevad.

Muudatusettepanek 1009
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid ei 
ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe võimalik 
saada muid vahendeid, võib fond laenata
sellele hoiuste tagamise skeemile vajalikud 
vahendid eeldusel, et kõik direktiivi 
94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud tingimused 
on täidetud.

4. Kui hoiuste tagamise skeemi vahendid ei 
ole hoiustajatele tehtavate maksete 
katmiseks piisavad ning asjaomaselt 
osalevalt liikmesriigilt ei ole kohe võimalik 
saada muid vahendeid, laenab fond, pärast 
hoiuste tagamise skeemi taotlust, sellele 
hoiuste tagamise skeemile vajalikud 
vahendid eeldusel, et kõik direktiivi 
94/19/EÜ artiklis 10 sätestatud tingimused 
on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 1010
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 a
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Hoiuste tagamise skeemi peab 
solveerimise raames kasutama täpses 
kooskõlas pankade maksevõime 
taastamise ja solveerimise direktiiviga [ ], 
et mitte kahjustada konkurentsi kogu 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu võib luua 
asutusesiseseid solveerimismeeskondi, mis 
koosnevad osalevate liikmesriikide riiklike 
solveerimisasutuste töötajatest.

3. Solveerimisnõukogu loob
asutusesiseseid solveerimismeeskondi, mis 
koosnevad oma töötajatest ja osalevate 
liikmesriikide riiklike solveerimisasutuste 
töötajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Solveerimisnõukogu nimetab oma 
juhtivate töötajate hulgast rahvusvaheliste 
solveerimismeeskondade koordinaatorid.

Or. en

Muudatusettepanek 1013
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vaidluse korral asutusesiseses 
solveerimismeeskonnas võib koordinaator 
ja/või mis tahes riiklik solveerimisasutus 
esitada kaebuse solveerimisnõukogule, 
kes käsitleb vaidlust ja lahendab vaidluse 
täitevistungil.

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Riiklikud solveerimisasutused võivad 
esitada kaebuse kontrollinõukogule 
solveerimisnõukogu täitevistungil tehtud 
otsuse kohta vastavalt artikli 49 lõikele 3 
b.

Or. en

Muudatusettepanek 1015
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
solveerimisnõukogu vastavalt 
liikmesriikide riigiasutuste vastutust 
käsitlevate seaduste ühistele põhimõtetele
kõik kahjud, mida solveerimisnõukogu või 
selle töötajad oma kohustuste, eelkõige 

3. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
solveerimisnõukogu kõik kahjud, mida 
solveerimisnõukogu või selle töötajad oma 
kohustuste, eelkõige solveerimisülesannete 
täitmisel, sealhulgas välisriikide 
solveerimismenetluste toetamise käigus 
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solveerimisülesannete täitmisel, sealhulgas 
välisriikide solveerimismenetluste 
toetamise käigus tehtu või tegematajäetuga, 
on tekitanud.

tehtu või tegematajäetuga, on tekitanud.

Or. en

Selgitus

Märgib, et lõikes 3 on öeldud, et solveerimisnõukogu lepinguväline vastutus määratakse 
kindlaks vastavalt liikmesriikide riigiasutuste vastutust käsitlevate seaduste ühistele 
põhimõtetele. Selgusetuks jääb, mida see praktikas tähendab ja milliseid eeskirju 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 1016
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
solveerimisnõukogu vastavalt 
liikmesriikide riigiasutuste vastutust 
käsitlevate seaduste ühistele põhimõtetele 
kõik kahjud, mida solveerimisnõukogu või 
selle töötajad oma kohustuste, eelkõige 
solveerimisülesannete täitmisel, sealhulgas 
välisriikide solveerimismenetluste 
toetamise käigus tehtu või tegematajäetuga, 
on tekitanud.

3. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
solveerimisnõukogu vastavalt 
liikmesriikide riigiasutuste vastutust 
käsitlevate seaduste ühistele põhimõtetele 
kõik kahjud, mida solveerimisnõukogu või 
selle töötajad oma kohustuste, eelkõige 
solveerimisülesannete täitmisel, sealhulgas 
välisriikide solveerimismenetluste 
toetamise käigus tehtu või tegematajäetuga, 
on tekitanud.

Sellisel juhul hüvitavad osalevad 
liikmesriigid mitteosalevatele 
liikmesriikidele kõik kulud, mis on 
kaudselt tekkinud mitmeaastase 
finantsraamistiku kaudu.

Or. en

Selgitus

Eeldusel, et komisjon on kaasatud solveerimisnõukogusse/vastutab selle eest, võib rikkumine 
või tegevusetus kaasa tuua kohtuasja ning tekitada kulusid solveerimisnõukogule ja/või 
komisjonile. Kuna komisjoni rahastatakse ELi eelarvest, millesse panustavad kõik 28 
liikmesriiki, oleks kohane tagada, et osalevad liikmesriigid hüvitavad mitteosalevatele 
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liikmesriikidele kõik kulud, mis on kaudselt tekkinud mitmeaastase finantsraamistiku kaudu.

Muudatusettepanek 1017
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu kompenseerib 
riiklikule solveerimisasutusele 
kahjuhüvitise, mille siseriiklik kohus on 
talle määranud või mille ta on 
solveerimisnõukogu nõusolekul lubanud 
tasuda vastavalt poolte kokkuleppele ning 
mis tuleneb käesoleva määruse kohase 
solveerimise käigus riikliku 
solveerimisasutuse poolt tehtust või 
tegematajäetust, kui teo või 
tegematajätmise puhul ei ole tegemist liidu 
õiguse, käesoleva määruse, komisjoni 
otsuse või solveerimisnõukogu otsuse 
rikkumisega või ilmse ja raskekujulise 
väärotsusega.

4. Solveerimisnõukogu kompenseerib 
riiklikule solveerimisasutusele 
kahjuhüvitise, mille siseriiklik kohus on 
talle määranud või mille ta on 
solveerimisnõukogu nõusolekul lubanud 
tasuda vastavalt poolte kokkuleppele ning 
mis tuleneb käesoleva määruse kohase 
solveerimise käigus riikliku 
solveerimisasutuse poolt tehtust või 
tegematajäetust, kui teo või 
tegematajätmise puhul ei ole tegemist liidu 
õiguse, käesoleva määruse, komisjoni 
otsuse või solveerimisnõukogu otsuse 
rikkumisega või ilmse ja raskekujulise 
väärotsusega. Kompenseerimine ei mõjuta 
liidu eelarvet.

Or. en

Muudatusettepanek 1018
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu kompenseerib 
riiklikule solveerimisasutusele 
kahjuhüvitise, mille siseriiklik kohus on 
talle määranud või mille ta on 
solveerimisnõukogu nõusolekul lubanud 
tasuda vastavalt poolte kokkuleppele ning 
mis tuleneb käesoleva määruse kohase 

4. Solveerimisnõukogu kompenseerib 
osaleva liikmesriigi riiklikule 
solveerimisasutusele kahjuhüvitise, mille 
siseriiklik kohus on talle määranud või 
mille ta on solveerimisnõukogu nõusolekul 
lubanud tasuda vastavalt poolte 
kokkuleppele ning mis tuleneb käesoleva 
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solveerimise käigus riikliku 
solveerimisasutuse poolt tehtust või 
tegematajäetust, kui teo või 
tegematajätmise puhul ei ole tegemist liidu 
õiguse, käesoleva määruse, komisjoni 
otsuse või solveerimisnõukogu otsuse 
rikkumisega või ilmse ja raskekujulise 
väärotsusega.

määruse kohase solveerimise käigus 
riikliku solveerimisasutuse poolt tehtust 
või tegematajäetust, kui teo või 
tegematajätmise puhul ei ole tegemist liidu 
õiguse, käesoleva määruse, komisjoni 
otsuse või solveerimisnõukogu otsuse 
rikkumisega või ilmse ja raskekujulise 
väärotsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 a
Komisjoni vastutus seoses käesoleva 

määruse artiklis 16 sätestatud 
ülesannetega

1. Lepinguvälise vastutuse korral seoses 
käesoleva määruse artiklis 16 sätestatud 
ülesannete täitmisega hüvitatakse 
vastavalt liikmesriikide riigiasutuste 
vastutust käsitlevate seaduste ühistele 
põhimõtetele kõik kahjud, mida 
solveerimisnõukogu või selle töötajad oma 
kohustuste, eelkõige 
solveerimisülesannete täitmisel, 
sealhulgas välisriikide 
solveerimismenetluste toetamise käigus on 
tehtu või tegematajäetuga tekitanud.
2. Lõikes 1 kirjeldatud mis tahes 
lepinguvälised kohustused hüvitab 
solveerimisnõukogu.
3. Kõik komisjoni tegevuse või 
tegevusetuse tõttu kohtumenetlusega 
seotud kulud käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete täitmisel või selle 
menetluse käigus tekkinud kahju ei ole 
seotud liikmesriikide või liidu eelarvelise 
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vastutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ametisaladuse hoidmise nõuet 
kohaldatakse ka vaatlejate suhtes, kes 
osalevad solveerimisnõukogu istungil.

Or. en

Muudatusettepanek 1021
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ametisaladuse hoidmise nõuet 
kohaldatakse olenemata määrusest (EÜ) 
1049/2001.

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvus Juurdepääs teabele ja isikuandmete 
töötlemine

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu valduses olevate 
dokumentide suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1049/200128.

välja jäetud

__________________
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele, EÜT L 145 31.5.2001, lk 
43.

Or. en

Muudatusettepanek 1024
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – joonealune märkus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele, EÜT L 145 31.5.2001, lk 

välja jäetud
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43.

Or. en

Muudatusettepanek 1025
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu võtab kuue kuu 
jooksul alates oma esimese koosoleku 
kuupäevast vastu üksikasjalikud eeskirjad 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 8 
alusel tehtud solveerimisnõukogu otsused 
võib pärast apellatsiooniasutusele kaebuse 
esitamist vajaduse korral kaevata edasi 
ombudsmanile või esitada nende kohta 
hagi Euroopa Liidu Kohtule kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artiklites 228 ja 
263 sätestatud tingimustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1027
Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Isikutel, kelle suhtes kohaldatakse 
solveerimisnõukogu otsuseid, on õigus 
pääseda juurde solveerimisnõukogu 
toimikule, võttes arvesse teiste isikute 
õigustatud huvi oma ärisaladuse 
kaitsmise suhtes. Toimikule 
juurdepääsuõigus ei hõlma 
konfidentsiaalset teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktid on kooskõlas samaväärsete 
õigusaktidega, mis on vastu võetud 
pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi [.../...] alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1029
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtse solveerimismehhanismi 
toimimine ja solveerimise mõju liidu kui 
terviku huvidele ning finantsteenuste 
siseturu sidususele ja terviklikkusele, 

(a) ühtse solveerimismehhanismi 
toimimine ja solveerimise mõju liidu kui 
terviku huvidele ning finantsteenuste 
siseturu sidususele ja terviklikkusele, 
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sealhulgas selle võimalik mõju riikide 
pangandussüsteemide struktuuridele liidus, 
ning koostöö ja teabevahetuse 
tulemuslikkus ühtse 
solveerimismehhanismi sees, ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse 
järelevalvemehhanismi vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi ja riiklike 
solveerimisasutuste ja mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel;

sealhulgas selle võimalik mõju riikide 
pangandussüsteemide struktuuridele liidus, 
ning koostöö ja teabevahetuse 
tulemuslikkus ühtse 
solveerimismehhanismi sees, ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse 
järelevalvemehhanismi vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi ja riiklike 
solveerimisasutuste ja mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel;
eelkõige tuleb täpsemalt hinnata:
– kas aluslepingu muutmine on vajalik, et 
saavutada stabiilsuse hoidmise esmased 
eesmärgid ja avalik usaldus 
finantssüsteemis;

– kas koostöö ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse 
järelevalvemehhanismi, Euroopa 
Pangandusjärelevalve, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve ja Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ning muude asutuste 
vahel, kes moodustavad Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi, on 
asjakohane;
– kas käesoleva määruse artikli 70 
kohane investeerimisportfell koosneb 
kvaliteetsest ja mitmekesisest varast;
– kas seos riigivõla ja panga riski vahel 
on lahendatud;
– kas vastutuse mehhanism on 
asjakohane;
– kas hääletamise kord on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtse solveerimismehhanismi 
toimimine ja solveerimise mõju liidu kui 
terviku huvidele ning finantsteenuste 
siseturu sidususele ja terviklikkusele, 
sealhulgas selle võimalik mõju riikide 
pangandussüsteemide struktuuridele liidus, 
ning koostöö ja teabevahetuse 
tulemuslikkus ühtse 
solveerimismehhanismi sees, ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse 
järelevalvemehhanismi vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi ja riiklike 
solveerimisasutuste ja mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel;

(a) ühtse solveerimismehhanismi 
toimimine ja solveerimise mõju liidu kui 
terviku huvidele ning finantsteenuste 
siseturu sidususele ja terviklikkusele, 
sealhulgas selle võimalik mõju riikide 
pangandussüsteemide struktuuridele liidus, 
nende konkurentsivõimele võrreldes teiste 
pangandussüsteemidega väljaspool ühtset 
solveerimismehhanismi ja liitu, ning 
koostöö ja teabevahetuse tulemuslikkus 
ühtse solveerimismehhanismi sees, ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse 
järelevalvemehhanismi vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi ja riiklike 
solveerimisasutuste ja mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suhted solveerimisnõukogu ja 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutuste vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi mõju nendele 
liikmesriikidele.

(d) suhted solveerimisnõukogu ja 
mitteosalevate liikmesriikide 
solveerimisasutuste vahel ning ühtse 
solveerimismehhanismi mõju nendele 
liikmesriikidele ning solveerimisnõukogu 
ja kolmandate riikide riiklike 
solveerimisasutuste vastastikune mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võimalust luua komisjonist 
sõltumatu ühenduse institutsioon 
käesolevas määruses sätestatud 
ülesannete täitmiseks, sealhulgas kõik 
vajalikud aluslepingu muutmised.

Or. en

Muudatusettepanek 1033
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi mis tahes 
ülevaatamisega kaasneb ühtse 
solveerimismehhanismi ülevaatamine ja 
vastupidi, et olla kooskõlas artikliga 5a.

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik EBA kooskõlas pankade 
maksevõime taastamise ja solveerimise 
direktiiviga tehtud otsused vastavad 
määruses nr 1093/2010, eelkõige selle
artikli 38 lõikes 1 kehtestatud 
raamistikule, EBA tagab, et ükski otsus ei 
kahjusta mingil moel liikmesriikide 



PE521.797v01-00 146/153 AM\1007293ET.doc

ET

eelarvelisi kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1035
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele.

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele. Alates sellest 
kuupäevast kantakse fondi kooskõlas 
artikliga 66 krediidiasutuste või 
investeerimisühingute antud riiklike 
solveerimise rahastamismehhanismide 
olemasolevad rahalised vahendid 
osalevates liikmesriikides eelnevalt 
tasutavate osamaksude asemel. Kui 
olemasolevad rahalised vahendid on 
kantud fondi, ei saa osalev liikmesriik 
alles hoida riiklikku solveerimise 
finantsmehhanismi.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad riiklikud fondid võivad maksta ühtsesse pankade solveerimise fondi pankade 
nimel, kuni saavad tühjaks.

Muudatusettepanek1036
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond osalevate 

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
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liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt direktiivi 
[...] VII jaotisele.

osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt direktiivi 
[...] VII jaotisele. Ja see asendab osalevate 
liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismi. 

Or. nl

Muudatusettepanek 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele.

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast asendatakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiga vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei selgitata, mis juhtub juba mõnes riigis toimiva solveerimise 
finantsmehhanismiga, kui luuakse ühtne pankade solveerimise fond. Krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute topeltkoormuse vältimiseks peaksid nad maksma üksnes Sin-fondi. 
Vastavalt komisjoni ettepanekus esitatud seletuskirjale tuleks tekstis märkida, et fond asendab 
riiklikku solveerimise finantsmehhanismi.

Muudatusettepanek 1038
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt 

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
üksnes osalevate liikmesriikide 
solveerimise rahastamismehhanismiks 
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direktiivi [...] VII jaotisele. vastavalt direktiivi [...] VII jaotisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osalevate liikmesriikide solveerimise 
rahastamismehhanismiks vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele.

Alates artikli 88 teises lõigus osutatud 
kohaldamiskuupäevast loetakse fond 
osaleva liikmesriigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate
krediidiasutuste solveerimise 
rahastamismehhanismi osaks vastavalt 
direktiivi [...] VII jaotisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu peab olema täiesti 
tegutsemisvõimeline 1. jaanuariks 2015.

1. Solveerimisnõukogu peab olema täiesti 
tegutsemisvõimeline 1. jaanuariks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vastutab solveerimisnõukogu 
asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni 
solveerimisnõukogu on saavutanud eelarve 
täitmiseks operatiivse suutlikkuse. Selleks:

2. EKP vastutab solveerimisnõukogu 
asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni 
solveerimisnõukogu on saavutanud eelarve 
täitmiseks operatiivse suutlikkuse. Selleks:

Or. en

Muudatusettepanek 1042
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) komisjon võib pidada läbirääkimisi 
artikli 64 lõikes 2a osutatud 
laenuvahendite kehtestamise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 a
Ühenduse ühtsete laenuvahendite 

(fiskaalse kaitsemehhanismi) 
kehtestamine osalevate liikmesriikide 

jaoks 
Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
311, kus sätestatakse, et liit varustab end 
oma eesmärkide saavutamiseks ja 
poliitika elluviimiseks vajalike 
vahenditega, ning kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 323, kus 
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sätestatakse, et Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon tagavad rahaliste 
vahendite olemasolu liidu seaduslike 
kohustuste täitmiseks kolmandate 
isikute suhtes, kaalub komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule* 
seadusandliku ettepaneku esitamist 
ühenduse ühtsete laenuvahendite 
(fiskaalse kaitsemehhanismi) 
kehtestamine kohta osalevate 
liikmesriikide jaoks juhul, kui artiklite 66 
ja 67 kohaselt kogutud summa ei ole kohe 
kättesaadav või piisav, et katta fondi 
kasutamisest tekkinud kulud. Käesoleva 
ettepaneku koostamisel võtab komisjon 
nõuetekohaselt arvesse ELi 
kõrgetasemelise töörühma hindamisi ja 
soovitusi omavahendite kohta selle 
konkreetse küsimuse puhul.
__________________
*hiljemalt aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist ja aegsasti enne komisjoni 
ettepanekut mitmeaastase 
finantsraamistiku valimisjärgse 
läbivaatamise kohta (2014–2020)

Or. en

Muudatusettepanek 1044
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõige 4 kaotab kehtivuse, kui 
artikli 65 lõikes 1 osutatud rahastamise 
sihttase on saavutatud osalevatele 
liikmesriikidele ette nähtud ühenduse 
ühtsete laenuvahendite (fiskaalse 
kaitsemehhanismi) abil, et tulla toime 
artikli 69 lõikes 1 osutatud olukordadega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1045
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7–23 ja artikleid 25–38
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikleid 7–23 ja artikleid 25–87
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7–23 ja artikleid 25–38 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikleid 7–23 ja artikleid 25–38 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Or. en

Selgitus

Ühtne solveerimismehhanism peaks tööle hakkama üksnes pärast seda, kui iga panga kohta 
on koostatud bilansi hindamise ülevaade ning varasemast ajast pärit probleemsed küsimused 
on suunatud riiklikule tasandile. Samuti on oluline, et ühtne järelevalvemehhanism ning 
pankade maksevõime taastamise ja solveerimise direktiiv (sealhulgas uus kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahend) oleksid valmis ja toimiksid enne ühtse 
solveerimismehhanismi rakendamist.

Muudatusettepanek 1047
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7–23 ja artikleid 25–38
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikleid 7–38 kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2015.

Or. de

Muudatusettepanek 1048
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 24 kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2018.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1049
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 24 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2018.

Artiklit 24 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2015.

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 24 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2018.

Artiklit 24 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2015.
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Or. en

Muudatusettepanek 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artiklit 24 kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2018.

Artiklit 24 kohaldatakse alates 1. juulist
2016.

Or. en

Selgitus

Järgides majandus- ja rahanduskomisjoni seisukohta pankade maksevõime taastamise ja 
solveerimise direktiivi suhtes.


