
PR\1004258ET.doc PE519.706v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2013/0253(COD)

25.9.2013

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate 
investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse 
pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2012
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Elisa Ferreira



PE519.706v01-00 2/45 PR\1004258ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate 
investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade 
solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 1093/2012
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0520),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0223/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja 
põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tagajärgede suhtes. Riigi tasandil ja 
ühtlustamata õigusraamistike kohaselt
tehtavad solveerimisotsused võivad 
põhjustada konkurentsi moonutamist ja 
lõppkokkuvõttes kahjustada siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Finantsturgude praeguse 
killustatuse vähendamiseks tuleks riikide 
ja pangandussektori vahelised seosed, mis 
avaldasid kriisi ajal kogu liidu 
majandusele laastavat mõju, kaotada. 
Kuigi pangandusliit on lõplikult välja 
kujundatud alles siis, kui on loodud ühtne 
Euroopa hoiuste tagamise skeem, on 
ühtse solveerimismehhanismi loomine sel 
teel juba üheks suureks sammuks.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seni, kuni solveerimiseeskirjad, tavad 
ja lähenemisviisid koormuse jagamisele 
jäävad riigisiseseks ja solveerimise 
rahastamiseks vajalikke rahalisi vahendeid 
kaasatakse ja kulutatakse riigi tasandil, 
jääb siseturg killustatuks. Lisaks sellele on 
riigisisesed järelevalveasutused tugevalt 
motiveeritud minimeerima pangakriiside 
võimalikku mõju oma riigi majandusele, 

(5) Seni, kuni solveerimiseeskirjad, tavad 
ja lähenemisviisid koormuse jagamisele 
jäävad riigisiseseks ja solveerimise 
rahastamiseks vajalikke rahalisi vahendeid 
kaasatakse ja kulutatakse riigi tasandil, 
jääb siseturg killustatuks. Lisaks sellele on 
riigisisesed järelevalveasutused tugevalt 
motiveeritud minimeerima pangakriiside 
võimalikku mõju oma riigi majandusele, 
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võttes vastu ühepoolseid meetmeid 
pangandustegevuste eraldamiseks, näiteks 
piirates grupisiseseid ülekandeid ja 
laenuandmist või kehtestades rangemad 
likviidsus- või kapitalinõuded nende 
jurisdiktsioonis tegutsevatele 
tütarettevõtjatele, kelle emaettevõtjad on 
maksejõuetusse sattumise ohus. See piirab 
pankade piiriülest tegevust ning loob seega 
takistusi põhivabaduste kasutamisele ja 
moonutab konkurentsi siseturul.

võttes vastu ühepoolseid meetmeid 
pangandustegevuste eraldamiseks, näiteks 
piirates grupisiseseid ülekandeid ja 
laenuandmist või kehtestades rangemad 
likviidsus- või kapitalinõuded nende 
jurisdiktsioonis tegutsevatele 
tütarettevõtjatele, kelle emaettevõtjad on 
maksejõuetusse sattumise ohus.
Riigisisesed ning vaieldavad päritolu- ja 
vastuvõtva riigi küsimused vähendavad 
oluliselt piiriülese solveerimisprotsessi 
tõhusust. See piirab pankade piiriülest 
tegevust ning loob seega takistusi 
põhivabaduste kasutamisele ja moonutab 
konkurentsi siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga [ ]1 tehakse otsustav samm 
riigisiseste pankade solveerimise
eeskirjade ühtlustamise poole ning sellega 
on ette nähtud solveerimisasutustevaheline 
koostöö piiriüleste pankade 
maksejõuetusega tegelemiseks. Siiski ei ole 
direktiiviga [ ] ette nähtud ühtlustamine 
täielik ja otsuste tegemise menetlus ei ole 
tsentraliseeritud. Direktiiviga [ ] nähakse 
põhimõtteliselt ette ühised 
solveerimisvahendid ja -õigused, mida iga 
liikmesriigi siseriiklikud asutused saavad 
kasutada, ent nende vahendite kohaldamine 
ja riikliku rahastamismehhanismi 
kasutamine solveerimismenetluste 
toetuseks jäetakse teataval määral
siseriiklike asutuste otsustada. Vaatamata 
Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa 
Pangandusjärelevalve) antud 
vahendamisülesannetele, ei ole
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solveerimise kogukulusid. Kuna 
direktiiviga nähakse ette riiklikud 
rahastamismehhanismid, ei vähendata 
sellega ka piisavalt pankade sõltuvust 
riigieelarvetest makstavast toetusest ning ei 
välistata seda, et liikmesriigid lähtuvad 
rahastamismehhanismide kasutamisel eri 
lähenemisviisidest.

direktiiviga [ ] täielikult välistatud, et 
liikmesriigid teevad piiriüleste gruppide 
solveerimise kohta eraldi ja potentsiaalselt 
vastukäivaid otsuseid, mis võivad 
suurendada solveerimise kogukulusid.
Kuna direktiiviga nähakse ette riiklikud 
rahastamismehhanismid, ei vähendata 
sellega ka piisavalt pankade sõltuvust 
riigieelarvetest makstavast toetusest ning ei 
välistata täielikult seda, et liikmesriigid 
lähtuvad rahastamismehhanismide 
kasutamisel eri lähenemisviisidest.
Seetõttu tuleks järk-järgult võtta 
kasutusele liidu maksejõuetusmenetlus.
____________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute maksevõime 
taastamise ja solveerimise raamistik ning 
muudetakse nõukogu direktiive 
77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 
2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 
2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ 
ning määrust (EL) nr 1093/2010. ELT C, 
lk.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Ühtne pankade solveerimisfond
(edaspidi „fond”) on hädavajalik element, 
ilma milleta ei saaks ühtne 
solveerimismehhanism korralikult toimida.
Erinevad riigisisesed rahastamissüsteemid 
moonutaksid pankade ühtsete 
solveerimiseeskirjade kohaldamist 
siseturul. Kui solveerimist rahastataks 
endiselt riigi tasandil, jääksid riikide ja 
pangandussektori vahelised seosed alles 
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kasutamisel või konkurentsi moonutamist 
siseturul riikide erinevate tavade tõttu.
Fondi peaksid rahastama pangad ise ning 
selle vahendid peaks koondama liidu 
tasandil, nii et solveerimisvahendeid saaks 
liikmesriikide vahel asjakohaselt jaotada, 
mis suurendaks finantsstabiilsust ja 
nõrgendaks seost individuaalsete 
liikmesriikide puhul tunnetatava 
finantsseisundi ning neis liikmesriikides 
tegutsevate pankade ja ettevõtjate 
rahastamiskulude vahel.

ja investorid lähtuksid laenamistingimuste 
kehtestamisel endiselt pigem sellest, kus 
pangad asuvad, mitte sellest, milline on 
nende krediidivõimelisus. Ühtlasi oleks 
finantsturud ka edaspidi suurel määral 
killustunud. Fond peaks aitama tagada 
ühtsed haldustavad solveerimise 
rahastamisel ning vältida takistuste 
tekkimist põhivabaduste kasutamisel või 
konkurentsi moonutamist siseturul riikide 
erinevate tavade tõttu. Fondi peaksid 
rahastama pangad ise ning selle vahendid 
peaks koondama liidu tasandil, nii et 
solveerimisvahendeid saaks liikmesriikide 
vahel asjakohaselt jaotada, mis suurendaks 
finantsstabiilsust ja nõrgendaks seost 
individuaalsete liikmesriikide puhul 
tunnetatava finantsseisundi ning neis 
liikmesriikides tegutsevate pankade ja 
ettevõtjate rahastamiskulude vahel. Nende 
seoste kaotamiseks tuleks ühtse 
solveerimismehhanismi raames keelata 
sellised otsused, mis kahjustavad otseselt 
liikmesriikide eelarvelisi kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EKP kui ühtse järelevalvemehhanismi 
raames tegutsev järelevalveasutus saab 
kõige paremini hinnata, kas krediidiasutus 
on maksejõuetuse ohus või võib 
tõenäoliselt sattuda maksejõuetusse ning 
kas on põhjendatult alust oodata, et mõni 
alternatiivne erasektoripoolne või 
järelevalvemeede väldiks selle 
maksejõuetust mõistliku aja jooksul.
Solveerimisnõukogu peaks EKP-lt teate 
saamisel esitama komisjonile soovituse.
Arvestades erinevate huvide 

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

tasakaalustamise vajadust, peaks komisjon 
otsustama, kas algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtes solveerimine 
või mitte, ning nägema oma otsusega ette 
ka selge ja üksikasjaliku 
solveerimisraamistiku, nagu 
solveerimisnõukogu on kavandanud 
soovituses, millega nähakse ette 
solveerimisnõukogu võetavad 
solveerimismeetmed. Selles raamistikus 
peaks solveerimisnõukogu tegema otsuse 
solveerimisskeemi kohta ja andma 
riiklikele solveerimisasutustele korraldused 
solveerimisvahendite ja -õiguste kohta, 
mida tuleb riigi tasandil rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise.
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad.
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades
lähtutakse tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse nimetamisel nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest. 
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kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl.
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
esindaja ja eurorühma esindaja.

Tegevdirektor ja asedirektor tuleks valida 
avaliku valikumenetluse teel, millega 
hoitakse Euroopa Parlamenti ja nõukogu
asjakohaselt kursis. Valikumenetluse 
puhul tuleks järgida soolise tasakaalu 
põhimõtet. Komisjon peaks Euroopa 
Parlamendi pädevale komisjonile esitama 
tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametikoha kandidaatide nimekirja. 
Komisjon peaks esitama tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse 
määramise ettepaneku Euroopa 
Parlamendile heakskiitmiseks. Kui 
Euroopa Parlament on ettepaneku heaks 
kiitnud, peaks nõukogu võtma 
tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametisse määramise kohta vastu 
rakendusotsuse. Piiriülese grupi kohta 
otsuse tegemisel peaks solveerimisnõukogu 
täitevistungile kutsuma ja selle otsuste 
tegemise protsessi kaasama ka kõigi 
asjaomaste päritolu- ja vastuvõtvate 
liikmesriikide määratud liikmed, kes
esindavad asjaomaseid riiklikke 
solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Et solveerimisnõukogu 
täitevistungitel otsuste tegemise protsessis 
osalevad inimesed on sõltuvalt 
liikmesriigist (-riikidest), kus asjaomane 
krediidiasutus või investeerimisühing 
tegutseb, erinevad, peaksid alalised 
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osalised − tegevdirektor, tegevdirektori 
asetäitja, komisjoni esindaja ja EKP 
esindaja − tagama, et kõik otsused, mis 
solveerimisnõukogu täitevistungite eri 
koosseisudes tehakse, oleksid sidusad, 
asjakohased ja proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Solveerimisnõukogu istungitele 
peaks olema lubatud kutsuda ka 
vaatlejaid, sealhulgas Euroopa 
stabiilsusmehhanismi (ESM) esindaja ja 
eurorühma esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

moraaliriski vähendamine, minimeerides 
sõltuvust maksejõuetuse ohus olevatele 
krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele antavast riiklikust 
finantstoetusest.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Eesmärki ühtlustada kõik liidu 
maksejõuetusalased õigusaktid, mis oleks 
siseturu väljakujundamisel suur 
edasiminek, ei ole veel saavutatud. 
Maksejõuetuse korral võlausaldajate poolt 
esitatavate nõuete hierarhia, mis hõlmab 
ka hoiustajate eelisseisundit, on ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides asuvate üksuste ja muudes 
liikmesriikides asuvate üksuste puhul 
direktiiviga [ ] kehtestatud ühtlustamise 
tulemusel ühesugune. Tänu 
ühtlustamisele on oluline õigusliku 
arbitraaži allikas kõrvaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 

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

vajalikud solveerimisvahendid. Selles 
selges ja täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta.
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 
nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(48) Solveerimismeetmete tõhusus ja 
ühtsus peaks olema tagatud kõigis 
osalevates liikmesriikides. Seepärast tuleks 
solveerimisnõukogule anda volitused anda
juhul, kui riiklik solveerimisasutus ei ole 
üldse või piisavalt kohaldanud 
solveerimisasutuse otsust, korraldusi otse 
solveeritavale krediidiasutusele või 
investeerimisühingule.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(54) Selleks et tagada ühtse 
solveerimismehhanismi raames vastu 
võetud otsuste täitmine, tuleks rikkumise 
korral kohaldada proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi. Solveerimisnõukogul 
peaks olema õigus nõuda, et riiklikud 
solveerimisasutused kohaldaksid üksuste
suhtes, kes ei täida solveerimisnõukogu 
otsustest tulenevaid kohustusi,
haldussanktsioone või korrapäraseid 
karistusmakseid. Selleks et tagada 
järjepidev, tõhus ja tulemuslik otsuste 
täitmine, peaks solveerimisnõukogul olema 
õigus esitada riiklikele 
solveerimisasutustele haldussanktsioonide
ja karistusmaksete kohaldamise kohta 
suuniseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Fondi on aga õige enne kõigi 
võlausaldajate vahendite ärakasutamist 
rakendada ka siis, kui 
solveerimisprotsessis hakataks vastasel 
korral hoiuseid teisendama. Kodanike 
kindlustunne selles osas, et täiesti 
riskivabade hoiustena, mille tootlus on 
samuti madal, on nende säästud kaitstud, 
on pangandussüsteemi üldise usaldamise 
alus. Hoiustele pideva juurepääsu 
võimaldamine on kahtlemata üks pankade 
tähtsamaid ülesandeid. Peale selle võib 
olukord, kus hoiuste kaitstusesse ei usuta, 
tekitada hoiuste väljavoolu, mis mõjub 
finantsstabiilsusele hävitavalt. Seega 
teenib hoiuste kaitsmine 
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solveerimisprotsessis solveerimiseesmärke 
ja väärib seetõttu erilist pingutust, 
sõltumata summast, mille aktsionärid ja 
võlausaldajad on kahju katmiseks ja 
rekapitaliseerimiseks eraldanud.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Solveerimisnõukogu või komisjoni 
ühegi otsuse ega meetmega ei nõuta 
liikmesriikidelt erakorralise riikliku 
finantstoetuse andmist ega kahjustata 
otseselt liikmesriikide eelarvelisi 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Otsuste tegemisel ja meetmete 
võtmisel teavitab solveerimisnõukogu 
asjaomaste üksuste töötajate esindajaid ja 
konsulteerib nendega.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 19 lõikes 3 osutatud 
solveerimisvahendite raamistik;

(b) artikli 19 lõikes 2 osutatud 
solveerimisvahendite raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolude 
kiireloomulisust otsustab komisjon 
võimalikku lõikes 1 osutatud teadet või 
lõikes 5 osutatud solveerimisnõukogu 
soovitust arvesse võttes, kas alustada 
üksuse solveerimist või mitte, milliseid 
solveerimisvahendeid kõnealuse üksuse 
puhul kohaldatakse ja kuidas kasutatakse 
fondi solveerimismeetme toetamiseks.
Komisjon võib otsustada paluda 
solveerimisnõukogul lõikes 5 osutatud
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lõikes 2 osutatud tingimused. soovitus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui solveerimisnõukogu leiab pärast 
lõikes 1 osutatud teate saamist või omal 
algatusel, et solveerimismeetmete puhul 
võib olla tegemist riigiabiga ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, 

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

liikmesriikidele üleskutse teatada 
kavandatud meetmetest viivitamata 
komisjonile vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 108 lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks
kasutavad nad direktiivi [...] ülevõtmiseks 
vastu võetud siseriiklikest õigusaktidest 
tulenevaid õigusi kooskõlas siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud tingimustega.
Riiklikud solveerimisasutused teavitavad 
solveerimisnõukogu nende õiguste 
kasutamisest täies mahus. Kõik nende 
meetmed peavad olema kooskõlas artikli 
16 lõikes 8 osutatud otsusega.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kasutavad nad nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks direktiivi [...] 
ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikest 
õigusaktidest tulenevaid õigusi kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
tingimustega. Riiklikud 
solveerimisasutused teavitavad 
solveerimisnõukogu nende õiguste 
kasutamisest täies mahus. Kõik nende 
meetmed peavad olema kooskõlas artikli 
16 lõikes 8 osutatud otsusega.



PE519.706v01-00 22/45 PR\1004258ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) kanda mõnele muule isikule üle 
solveeritava krediidiasutuse või 
investeerimisühingu teatavad õigused, 
varad või kohustused;
(b) nõuda selliste võlainstrumentide 
konverteerimist, mis sisaldavad lepingulist 
tingimust konverteerimiseks artiklis 18 
sätestatud asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 

1. Käesolevas määruses 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 
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täitmiseks: täitmiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7, 8, 11, 16 ja 17 osutatud 
ülesannete täitmiseks ja arvestades 
asjaomastes liidu õigusnormides sätestatud 
muid tingimusi võib solveerimisnõukogu 
teostada kõiki vajalikke uurimisi kõigi 
osalevas liikmesriigis asutatud või asuvate 
artikli 32 lõikes 1 osutatud isikute suhtes.

1. Käesolevas määruses osutatud 
ülesannete täitmiseks ja arvestades 
asjaomastes liidu õigusnormides sätestatud 
muid tingimusi võib solveerimisnõukogu 
teostada kõiki vajalikke uurimisi kõigi 
osalevas liikmesriigis asutatud või asuvate 
artikli 32 lõikes 1 osutatud isikute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7, 8, 11, 16 ja 17 osutatud 
ülesannete täitmiseks ja arvestades 
asjaomastes liidu õigusnormides sätestatud 
muid tingimusi võib solveerimisnõukogu 
teostada kõiki vajalikke kontrollimisi 
artikli 32 lõikes 1 osutatud juriidiliste 
isikute tööruumides kohapeal, kui sellest 
teatatakse eelnevalt asjaomastele riiklikele 
solveerimisasutustele Kontrollimise 
nõuetekohase läbiviimise ja tulemuslikkuse 
huvides võib solveerimisnõukogu teostada 
kontrollimist kohapeal ilma sellest 
eelnevalt neile juriidilistele isikutele 
teatamata.

1. Käesolevas määruses osutatud 
ülesannete täitmiseks ja arvestades 
asjaomastes liidu õigusnormides sätestatud 
muid tingimusi võib solveerimisnõukogu 
teostada kõiki vajalikke kontrollimisi 
artikli 32 lõikes 1 osutatud juriidiliste 
isikute tööruumides kohapeal, kui sellest 
teatatakse eelnevalt asjaomastele riiklikele 
solveerimisasutustele Kontrollimise 
nõuetekohase läbiviimise ja tulemuslikkuse 
huvides võib solveerimisnõukogu teostada 
kontrollimist kohapeal ilma sellest 
eelnevalt neile juriidilistele isikutele 
teatamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu ametnikud ja muud 
isikud, keda solveerimisnõukogu on 
volitanud kohapeal kontrollimist teostama, 
võivad siseneda nende juriidiliste isikute 
tööruumidesse ja maale, kelle suhtes 
kohaldatakse solveerimisnõukogu artikli 32
lõike 2 kohaselt vastuvõetud otsust, ning 
neil on kõik artikli 32 lõikes 1 osutatud 
õigused.

2. Solveerimisnõukogu ametnikud ja muud 
isikud, keda solveerimisnõukogu on 
volitanud kohapeal kontrollimist teostama, 
võivad siseneda nende juriidiliste isikute 
tööruumidesse ja maale, kelle suhtes 
kohaldatakse solveerimisnõukogu artikli 33
lõike 2 kohaselt vastuvõetud otsust, ning 
neil on kõik artikli 33 lõikes 1 osutatud 
õigused.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Trahvid Haldussanktsioonid

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui solveerimisnõukogu leiab, et artiklis 
2 osutatud üksus on tahtlikult või 
hooletusest pannud toime mõne lõikes 2 
osutatud rikkumise, annab 
solveerimisnõukogu asjaomasele riiklikule 
solveerimisasutusele korralduse kehtestada 

1. Kui solveerimisnõukogu leiab, et artiklis 
2 osutatud üksus on tahtlikult või 
hooletusest pannud toime mõne lõikes 2 
osutatud rikkumise, annab 
solveerimisnõukogu asjaomasele riiklikule 
solveerimisasutusele korralduse kehtestada 
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asjaomase artiklis 2 osutatud üksuse suhtes
trahv kooskõlas direktiiviga [...].

asjaomase artiklis 2 osutatud üksuse suhtes
haldussanktsioon kooskõlas direktiivi [...]
artikliga 100.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksusi võib trahvida
järgmiste rikkumiste eest:

2. Artiklis 2 osutatud üksustele võib
haldussanktsioone määrata järgmiste 
rikkumiste eest:

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui nad ei nõustu artikli 33 kohase 
üldise uurimise või kohapeal 
kontrollimisega ega esita artikli 32 
kohaselt nõutavat teavet;

(b) kui nad ei nõustu artikli 33 kohase 
üldise uurimise või artikli 34 kohase
kohapeal kontrollimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui nad ei täida otsust, mille 
solveerimisnõukogu on neile adresseerinud 

(d) kui nad ei täida otsust, mille 
solveerimisnõukogu on neile adresseerinud 
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vastavalt artiklile 24. vastavalt artiklile 26.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikud solveerimisasutused avaldavad 
kõik lõike 1 kohaselt määratud trahvid.
Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju, 
avaldavad riiklikud solveerimisasutused 
sanktsioonid ilma asjaosaliste identiteeti 
avalikustamata.

3. Riiklikud solveerimisasutused avaldavad 
kõik lõike 1 kohaselt määratud
haldussanktsioonid. Kui avaldamine 
põhjustaks asjaomastele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju, avaldavad 
riiklikud solveerimisasutused sanktsioonid 
ilma asjaosaliste identiteeti avalikustamata.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järjepidevate, tõhusate ja tulemuslike 
jõustamistavade kehtestamiseks ning 
käesoleva määruse ühise, ühtse ja 
järjepideva kohaldamise tagamiseks 
koostab solveerimisnõukogu riiklikele 
solveerimisasutustele suunatud suunised
trahvide ja perioodiliste karistusmaksete 
kohaldamise kohta.

4. Järjepidevate, tõhusate ja tulemuslike 
jõustamistavade kehtestamiseks ning 
käesoleva määruse ühise, ühtse ja 
järjepideva kohaldamise tagamiseks 
koostab solveerimisnõukogu riiklikele 
solveerimisasutustele suunatud suunised
haldussanktsioonide ja perioodiliste 
karistusmaksete kohaldamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) krediidiasutust täitma artikli 32 alusel 
vastuvõetud otsust;

(a) artiklis 2 osutatud üksust täitma artikli 
32 alusel vastuvõetud otsust;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Perioodiline karistusmakse peab olema 
mõjus ja proportsionaalne. Perioodiline 
karistusmakse määratakse igapäevaselt 
kuni krediidiasutus või asjaomane isik 
täidab lõike 1 punktides a–d osutatud 
asjaomased otsused.

2. Perioodiline karistusmakse peab olema 
mõjus ja proportsionaalne. Perioodiline 
karistusmakse määratakse igapäevaselt 
kuni artiklis 2 osutatud üksus või 
asjaomane isik täidab lõike 1 punktides a–d 
osutatud asjaomased otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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 komisjoni ja EKP nimetatud 
solveerimisnõukogu liikmete ametiaeg on 
viis aastat. Ametiaega ei pikendata, kui 
artikli 52 lõikes 6 ei ole sätestatud teisiti.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

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, kes 
täidab artiklis 46 sätestatud ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) solveerimisnõukogu täitevistung, kes 
täidab artiklis 51 sätestatud ülesandeid;

(b) solveerimisnõukogu täitevistung, kes 
täidab artiklis 50 sätestatud ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegevdirektor, kes täidab artiklis 53
sätestatud ülesandeid.

(c) tegevdirektor, kes täidab artiklis 52
sätestatud ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tegevdirektor korraldab taotluse korral 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja aseesimeestega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 
Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad kokkuleppe 
selliste arutelude korraldamise 
üksikasjaliku korra kohta, pidades silmas 
täieliku konfidentsiaalsuse tagamist 
kooskõlas EKP-le kui pädevale asutusele 
asjakohase liidu õiguse kohaselt pandud
konfidentsiaalsuskohustusega.

7. Tegevdirektor korraldab taotluse korral 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja aseesimeestega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 
Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad kokkuleppe 
selliste arutelude korraldamise 
üksikasjaliku korra kohta, pidades silmas 
täieliku konfidentsiaalsuse tagamist 
kooskõlas konfidentsiaalsuskohustusega, 
mis on käesoleva määruse ning direktiivi 
[...] artikliga 76 pandud
solveerimisnõukogule, kes täidab 
kooskõlas artikliga 5 riikliku 
solveerimisasutuse ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 41 lõikes 2 ettenähtud aruande 
esitamisel edastab solveerimisnõukogu 
selle üheaegselt otse ka osalevate 
liikmesriikide parlamentidele.
Liikmesriikide parlamendid võivad esitada 
solveerimisnõukogule nimetatud aruande 
kohta oma põhjendatud tähelepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 53

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 54

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 

(a) võtab 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;
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Keskpangale;

Or. en

Muudatusettepanek 55

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;

Or. en

Muudatusettepanek 56

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 57

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 

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete lihthääleenamusega.
Artikli 46 lõike 1 punktis c osutatud 
otsused eeldavad siiski liikmete 



PE519.706v01-00 32/45 PR\1004258ET.doc

ET

kahekolmandikulist häälteenamust. kahekolmandikulist häälteenamust.

Or. en

Muudatusettepanek 58

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. Artikli 39 lõike 1 punktides a–d osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed osalevad
solveerimisnõukogu täitevistungitel.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
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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.

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 51
lõigetele 2 ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 39 lõike 1 punktides a–d 
osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
tagavad, et solveerimisotsused ja -
meetmed on solveerimisnõukogu 
täitevistungite eri koosseisude üleselt 
sidusad, asjakohased ja 
proportsionaalsed, eelkõige seoses fondi 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 62

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 

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 
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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.

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 63

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) solveerimisnõukogu aastaeelarve 
täitmine vastavalt artikli 59 lõikele 3;

(d) solveerimisnõukogu aastaeelarve 
täitmine vastavalt artikli 58 lõikele 3;

Or. en
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Muudatusettepanek 65

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) sellise iga-aastase esialgse aruande
ettevalmistamine, mille üks osa käsitleb 
solveerimisnõukogu solveerimisalast 
tegevust ja teine osa finants- ja 
haldusküsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor ja asedirektor valitakse 
avatud valikumenetluse teel, milles 
järgitakse soolise tasakaalu põhimõtet 
ning millega Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu hoitakse asjakohaselt kursis.

Or. en

Muudatusettepanek 67

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 
pädevale komisjonile tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametikoha 
kandidaatide nimekirja.
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Komisjon esitab tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse 
nimetamise ettepaneku Euroopa 
Parlamendile heakskiitmiseks. Kui see 
ettepanek on heaks kiidetud, võtab 
nõukogu tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse nimetamiseks vastu 
rakendusotsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Erandina artikli 40 lõikest 2 on pärast 
käesoleva määruse jõustumist ametisse 
määratava esimese tegevdirektori ametiaeg 
kolm aastat; seda ametiaega võib ühe korra 
pikendada viie aasta võrra. Tegevdirektor 
ja tegevdirektori asetäitja jäävad ametisse 
kuni määratakse nende järglased.

6. Erandina artikli 39 lõikest 2 on pärast 
käesoleva määruse jõustumist ametisse 
määratava esimese tegevdirektori ametiaeg 
kolm aastat; seda ametiaega võib ühe korra 
pikendada viie aasta võrra. Tegevdirektor 
ja tegevdirektori asetäitja jäävad ametisse,
kuni määratakse nende järglased.

Or. en

Muudatusettepanek 69

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, mille Euroopa
Parlament on heaks kiitnud, võtta vastu 
rakendusotsuse tegevdirektori või 
tegevdirektori asetäitja ametist
vabastamiseks.
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Selleks on Euroopa Parlamendil või 
nõukogul õigus komisjoni teavitada, kui 
nad on seisukohal, et tegevdirektori või 
tegevdirektori asetäitja ametist 
vabastamise tingimused on täidetud, ning 
komisjon vastab sellele teavitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) laenud, mis on saadud artikli 64 
lõikes 2a osutatud laenuvahendi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu peaarvepidaja 
saadab esialgse raamatupidamise 
aastaaruande kontrollikojale järgmise 
eelarveaasta 1. märtsiks.

2. Solveerimisnõukogu peaarvepidaja 
saadab esialgse raamatupidamise 
aastaaruande solveerimisnõukogule
järgmise eelarveaasta 1. märtsiks.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 73

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektor saadab kontrollikojale 
vastuse tema tähelepanekute kohta 30.
septembriks.

6. Tegevdirektor saadab kontrollikojale 
vastuse tema tähelepanekute kohta 1.
juuliks.

Or. en
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Muudatusettepanek 75

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

Or. en

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide täitmiseks oleksid kohe 
olemas piisavad rahalised vahendid, 
võetakse fond kasutusele alles siis, kui 
laenuvahend on loodud (soovitatavalt 
ühenduse avalikust vahendist). Kõik 
sellest laenuvahendist antud laenud 
hüvitatakse fondist kokkulepitud 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 77

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

1 a. Kui solveerimisprotsessi käigus 
osutub vajalikuks hoiuste teisendamine, 
kasutab solveerimisnõukogu fondi selleks, 
et toetada lõike 1 punktides a–g osutatud 
meetmeid, sõltumata summast, mille 
aktsionärid ja võlausaldajad on kahju 
katmiseks ja rekapitaliseerimiseks juba 
eraldanud.

Or. en

Muudatusettepanek 78

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
tegematajätmisega ei rikutud tahtlikult
või ilmse ja raskekujulise väärotsusega
liidu õigust, käesolevat määrust, 
komisjoni otsust või solveerimisnõukogu 
otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 62 lõike 5, artikli 65 lõike 5, 
artikli 66 lõike 3, artikli 67 lõike 3 ja artikli 
70 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 62 lõike 5, artikli 65 lõike 5, 
artikli 66 lõike 3, artikli 67 lõike 3 ja artikli 
70 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 
võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erandina artikli 47 lõike 1 punktist i ja 
kuni artikli 47 lõikes 2 osutatud otsuse 
vastuvõtmiseni on ajutisel tegevdirektoril 
ametisse nimetamise volitused;

(b) erandina artikli 46 lõike 1 punktist i ja 
kuni artikli 46 lõikes 2 osutatud otsuse 
vastuvõtmiseni on ajutisel tegevdirektoril 
ametisse nimetamise volitused;

Or. en

Muudatusettepanek 81

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 25–37
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.
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Or. en

Muudatusettepanek 82

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
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SELETUSKIRI

 Komisjoni esitatud ettepanek õigusakti kohta, millega kehtestatakse ühtne 

solveerimismehhanism kõikide krediidiaususte jaoks, kes asuvad euroalas või teistes 

liikmesriikides, kes osalevad ühtses järelevalvemehhanismis, sh ühtses pankade 

solveerimise fondis, mida rahastavad kõik hõlmatud finantsasutused ettemaksetena ja 

riski suuruse põhjal, on tõelise pangandusliidu loomise oluline element. See on 

suurejooneline ja tasakaalustatud ettepanek ning äärmiselt vajalik selleks, et luua 

töökindel raamistik euroala (ja osalevate liikmesriikide) pankade tulevaste kriiside 

lahendamiseks. Ettepanekul on kolm eesmärki: vältida maksumaksjale tekitatavaid 

kulusid, kaitsta hoiuseid ja piirata korratu maksejõuetuse põhjustatavat väliskahju, 

eelkõige reaalmajandusele. 

 Praegune ettepanek on eriti pärast ühtse järelevalvemehhanismi heakskiitmist 

kujunenud pangandusliidu struktuuri hädavajalikuks nurgakiviks. Tegelikult oleks 

täielikult vastuvõetamatu, et Euroopa Keskpanga poolt Euroopa tasandil teostatud 

tugevale järelevalvele järgneks kriitilises etapis see, kui raskustes asutuse probleemid 

antakse lahendada riiklikule solveerimisasutusele, kes sekkub üksnes riiklike 

solveerimisvahendite põhjal.

 Käesoleva ettepaneku edukas rakendamine on ülioluline selleks, et kaotada pankade ja 

riikide vahelised sidemed, mille äärmine ohtlikkus – eriti euroala jaoks – leidis kriisi 

ajal kinnitust. Täielik pangandusliit saab reaalsuseks aga alles siis, kui ühise

järelevalvemehhanismi tasandil on loodud ühine hoiuste tagamise skeem. Alles siis 

hakkavad majandustegevuses osalejad langetama otsuseid iga finantsasutuse suhtelise 

usaldusväärsuse, mitte asutuste asukohaliikmesriikide tajutava maksejõuetusohu 

alusel. 

 Kuna ühine üleeuroopaline hoiustajate kaitse süsteem puudub, teeb raportöör 

ettepaneku, et hoiuste tegelikku teisendamist tuleks ühtses solveerimismehhanismis 

võimalikult suurel määralt vältida, lähtudes sellistest edukalt toimivatest süsteemidest 
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nagu FDIC Ameerikas. See eeldaks, et kui solveerimisprotsessis jõuab järg 

teisendamishierarhia alusel hoiusteni, võetakse viivitamatult kasutusele 

solveerimisfond ja muud asjakohased solveerimisvahendid. Sellistel erilistel juhtudel 

oleks solveerimisfondi kasutamine vastuvõetav, sõltumata summast, mille aktsionärid 

ja võlausaldajad on kahju katmiseks ja rekapitaliseerimiseks juba eraldanud. 

Sekkumise eesmärk on säilitada pidev juurdepääs hoiustele, kuna hoiuste 

usaldusväärsus on tõenäoliselt kõige olulisem element selleks, et taastada tõsiselt 

kannatada saanud usaldus euroala pangandussüsteemi vastu.

 Ühtse solveerimismehhanismi usaldusväärsus sõltub eelkõige sellest, kuidas tajutakse 

solveerimisfondi suutlikkust toetada selle loomisest alates käesolevas määruses ette 

nähtud mastaapseid ülesandeid. Fondi ülesehitamiseks on ette nähtud kümme aastat. 

See on pikk periood ning seega on fondi toimimise eeltingimus usaldusväärse ühise 

kaitsemehhanismi, näiteks sellise üleeuroopalise avaliku laenuvahendi olemasolu, mis 

tuleks soovitatavalt luua ühenduse avaliku vahendi kaudu. Samuti on vältimatult 

vajalik, et sektori rahastatav fond võtaks endale laenude tagasimaksmise kohustuse ja 

tagaks seeläbi süsteemi täieliku fiskaalneutraliteedi.

 Usaldusväärsus sõltub ka ülesannete selgest jaotusest solveerimismehhanismis 

osalevate eri üksuste vahel, et vältida ebakindlust, kriteeriumide ebaühtlust ja lõpuks 

ka huvide konflikte. Seetõttu pooldab raportöör selgelt seda, et enne 

solveerimismeetmete võtmist annaks pädev järelevalveasutus, antud juhul Euroopa 

Keskpank, sellest teada. Kuigi formaalselt otsustab solveerimisprotsessi üle komisjon, 

peaks selline otsus lähtuma alati solveerimisnõukogu soovitusest.

 Ühtse solveerimismehhanismi usaldusväärsuse tagamiseks on vaja pöörata erilist 

tähelepanu solveerimisnõukogu eri täitevistungite otsuste sidususele ja 

proportsionaalsusele. Osalevad Euroopa institutsioonid tagavad, et solveerimismeetme 

mõju riigile võetakse nõuetekohaselt arvesse ning et selline arvessevõtt ei ohusta ühtse 

solveerimismehhanismi üleüldist sidusust ja erapooletust. 

 Ühtne solveerimismehhanism tegeleb keerukate küsimustega, mis pakuvad üldsusele 
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otsest huvi. Äärmiselt oluline on tagada vastuvõetud otsuste demokraatlik 

õiguspärasus ning ka aruandlus, täpsemalt Euroopa Parlamendi ees ja eelkõige seoses 

ühtse solveerimisnõukogu tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja valikumenetluse ja 

ametist vabastamise korraga. Ühtse solveerimisnõukogu tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja nimetamine peaks toimuma läbipaistvalt ja Euroopa 

Parlamendi selgel osalusel. Avatud valikumenetlusel lähtutakse teatud 

peapõhimõtetest, nagu pädevus, sõltumatus ja soolise tasakaalu põhimõtte järgimine.

 Pangandusliidu eri elementide tihe omavaheline seotus eeldab, et erilist tähelepanu 

pööratakse ka selle eri vahendite jõustumise konkreetsele ajakavale. Käesoleva 

määruse kohaselt 1. jaanuaril 2015. aastal jõustuva ühtse solveerimismehhanismi jaoks 

on vaja ka muude solveerimissüsteemi kesksete elementide jõustumist, st 

teisendamismehhanismi heakskiitmist.

 Ühtse turu säilitamiseks on lisaks vaja, et nii pangandusliidus osalevate kui ka 

mitteosalevate ELi liikmesriikide asutuste puhul kohaldatavad solveerimismenetlused 

oleksid täielikult sidusad. Ühtsete eeskirjade jaoks on seega vaja, et maksevõime 

taastamise ja solveerimise direktiiv ning käesolevas määruses sisalduvad menetlused 

oleksid omavahel täielikult kooskõlas. Võttes arvesse, et maksevõime taastamise ja 

solveerimise direktiivi üle peetavad läbirääkimised on nõukogu ja Euroopa Parlamendi 

vahel alles pooleli, otsustas raportöör metodoloogilistel põhjustel käesolevas määruses 

maksevõime taastamise ja solveerimise direktiivi käsitlevaid artikleid veel mitte 

muuta, vaid oodata ära nimetatud direktiivi üle peetavate läbirääkimiste edasised 

arengud.


