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Muudatusettepanek 35
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Hoiuste tagamise skeemide 
funktsiooniks peaks olema midagi enamat 
kui kulude hüvitamine, nõudes 
liikmesasutustelt lisateavet ning luues
selle alusel varase hoiatamise süsteemid.
Seeläbi on võimalik varases staadiumis 
kohandada riskipõhiseid osamakseid või 
esitada meetmeid teadaolevate riskide 
ennetamiseks. Eelseisva tasakaalutuse 
korral peaksid hoiuste tagamise skeemide 
haldajad suutma otsustada 
toetusmeetmete üle või kasutama oma 
vahendeid problemaatiliste asutuste 
nõuetekohaseks likvideerimiseks, et 
vältida vajadust hoiustajatele kulusid 
hüvitada ning muid maksujõuetusest 
tulenevaid ebasoodsaid mõjusid.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Hoiuste tagamise skeemidele tehtavad 
osamaksed peaksid arvestama liikmete
riskitaset. See võimaldaks kajastada 
üksikute pankade riskiprofiile, õiglaselt 
arvutada osamakseid ning soodustaks 
tegutsemist vähemriskantsete ärimudelite 
alusel. Tänu kõigile liikmesriikidele 
kohustuslike põhinäitajate ning teiste 

24. Liikmesriikidel soovitatakse määrata
hoiuste tagamise skeemidele makstavad 
osamaksed, arvestades üksikute pankade 
riskiprofiile, arvutades õiglaselt 
osamakseid ning soodustades tegutsemist 
vähemriskantsete ärimudelite alusel.
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vabatahtlike lisanäitajate väljatöötamisele 
toimuks selline ühtlustumine järk-järgult.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Hoiuste tagamise skeemide osamaksete 
puhul tuleks võtta arvesse nende liikmete 
riskitaset. See võimaldaks kajastada 
üksikute pankade riskiprofiile, õiglaselt 
arvutada osamaksed ning soodustaks 
tegutsemist vähemriskantsete ärimudelite 
alusel. Tänu kõigile liikmesriikidele 
kohustuslike põhinäitajate ja teiste 
vabatahtlike lisanäitajate väljatöötamisele 
toimuks selline ühtlustamine järk-järgult.

24. Hoiuste tagamise skeemide osamaksete 
puhul tuleks võtta arvesse nende liikmete 
riskitaset. See võimaldaks kajastada 
üksikute pankade riskiprofiile, õiglaselt 
arvutada osamaksed ning soodustaks 
tegutsemist vähemriskantsete ärimudelite 
alusel. Tänu kõigile liikmesriikidele 
kohustuslike põhinäitajate ja teiste 
vabatahtlike lisanäitajate väljatöötamisele 
toimuks selline ühtlustamine järk-järgult.
Eriseadusega sätestatud, eriti väikese 
riskiga pangandusalade, näiteks 
elamuhoiupankade jaoks peaks 
kehtestama vastavad erimeetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. Kuni kuuenädalane väljamaksetähtaeg, 
mis kehtib alates 31. detsembrist 2010, ei 
aita säilitada hoiustajate usaldust ning ei 
vasta nende vajadustele. Seetõttu tuleks 
väljamaksetähtaega lühendada ühele 
nädalale.

26. Kuni kuuenädalane väljamaksetähtaeg, 
mis kehtib alates 31. detsembrist 2010, ei
aita säilitada hoiustajate usaldust ning ei 
vasta nende vajadustele. Seetõttu tuleks 
väljamaksetähtaega lühendada viiele 
tööpäevale.
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38 a. Järelevalveasutused peaksid iga 
hoiuste tagamise skeemis osaleva 
krediidiasutuse suhtes rakendama ranget 
litsentsimismenetlust.

Or. en

Selgitus

Hoiuste tagamise süsteem võib luua moraalseid probleeme. Oluline on omada ranget 
litsentsimismenetlust, hindamaks iga hoiuste tagamise skeemis osaleva asutuse äriplaani. 
Litsentsimine peaks toimuma piisavatel tingimustel.

Muudatusettepanek 40
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. „hoius” – igasugune kreeditsaldo, mis 
tekib kontole jäänud vahenditest või 
tavalisest pangandustegevusest tulenevatest 
ajutistest olukordadest ja mille 
krediidiasutus peab kohaldatavate 
juriidiliste ja lepinguliste tingimuste 
kohaselt tagasi maksma.

a. „hoius” – igasugune kreeditsaldo, mis 
tekib kontole jäänud vahenditest või 
tavalisest pangandustegevusest tulenevatest 
ajutistest olukordadest ja mille 
krediidiasutus peab kohaldatavate 
juriidiliste ja lepinguliste tingimuste 
kohaselt tagasi maksma, ning igasugune 
krediidiasutuse võlg, mida tõendab tema 
väljastatud sertifikaat.

Or. de
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Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik – esimene alapunkt 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selle olemasolu saab tõestada üksnes muu 
tõendiga kui pangakonto väljavõte;

a. selle olemasolu saab tõestada üksnes 
muu tõendiga kui pangakonto väljavõte, 
välja arvatud hoiuraamatud;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek hõlmab traditsioonilisi säästmisvahendeid nagu hoiuraamatud.
Selliseid hoiuseid kasutatakse säästukontode asemel ning need on mitme liikmesriigi tarbijate 
hulgas väga populaarsed.

Muudatusettepanek 42
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h. „sihttase” – 1,5 % kõlblikest hoiustest, 
mille tagamise eest on hoiuste tagamise 
skeem vastutav;

h. „sihttase” – 1,0 % tagatud hoiustest, 
mille tagamise eest on hoiuste tagamise 
skeem vastutav;

Or. de

Selgitus

Selleks et kaitsta tarbijaid ja piirata kulusid, mis kantakse finantsasutustelt üle tarbijatele, 
peaks sihttase põhinema hoiuste tegelikul summal (tagatud hoiustel), mitte hüpoteetilistel 
kõlblikel hoiustel. Sihttase, mis on 1,0 % tagatud hoiustest, loob skeemide jaoks piisava 
finantspuhvri.
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Muudatusettepanek 43
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h. „sihttase” – 1,5 % kõlblikest hoiustest, 
mille tagamise eest on hoiuste tagamise 
skeem vastutav;

h. „sihttase” – 1,5 % kõlblikest hoiustest, 
mille tagamise eest on hoiuste tagamise 
skeem vastutav; sihttasemest tuleb maha 
arvata sellised käibevahendid, mida 
krediidiasutused ise likviidsuse 
tagamiseks ja maksevõimetuks muutumise 
vältimiseks vastavalt seadusele 
moodustavad;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h. „sihttase” 1,5 % kõlblikest hoiustest, 
mille tagamise eest on hoiuste tagamise 
skeem vastutav;

h. „sihttase” tähendab liikmesriikide poolt 
määratletud taset, mis arvestab selle 
liikmesriigi pangandussektori struktuuri 
ning riskitaset;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ükski krediidiasutus ei tohi hoiuseid vastu 1. Ükski krediidiasutus ei tohi hoiuseid 
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võtta, kui ta ei ole niisuguse skeemi liige. vastu võtta, kui ta ei ole niisuguse skeemi 
liige ning kui ta ei vasta 
järelevalveasutuste nõudmistele.
Järelevalveasutustel peab olema range 
litsentsimismenetlus, hindamaks iga 
hoiuste tagamise skeemist osa võtva 
asutuse äriplaani tugevust.

Or. en

Selgitus

Oleme näinud mitmeid juhtumeid, kus asutused võtavad äärmuslikud riskitasemed ning 
suudavad seetõttu pakkuda kõrgeid hoiuseintresse. Need asutused pakuvad klientidele huvi 
üksnes seetõttu, et nad on hoiuste tagamise skeemidega kaitstud. Seetõttu on oluline omada 
vähemalt ranget litsentsimismenetlust, hindamaks iga hoiuste tagamise skeemist osa võtva 
asutuse äriplaani tugevust. Litsentsimine peaks toimuma piisavatel tingimustel.

Muudatusettepanek 46
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid teste tehakse vähemalt iga kolme
aasta järel või kui asjaolud seda nõuavad. 
Esimene test tehakse 31. detsembril 2013.

Selliseid teste tehakse vähemalt igal aastal 
või sagedamini, kui asjaolud seda 
nõuavad. 6. Esimene test tehakse 31. 
detsembril 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j. ametiasutuste hoiused; j. valitsus- ja keskhaldusasutuste hoiused 
ning maakonna-, piirkondlike, kohalike ja 
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munitsipaalasutuste hoiused;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kohalike ja 
munitsipaalasutuste hoiustele ei kehti 
artikli 4 lõike 1 punkt j, kui hoiuste kaotus 
kahjustaks märkimisväärselt 
kommunaalfunktsioonide säilimist.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et iga hoiustaja 
koguhoius oleks tagatud 100 000 euro
ulatuses, juhul kui hoiused ei ole 
kättesaadavad.

1. Liikmesriigid tagavad, et iga hoiustaja 
koguhoius oleks tagatud 150 000 euro
ulatuses, juhul kui hoiused ei ole 
kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene a lõik (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroala välistele liikmesriikidele 
tagatakse võrdväärne tagatissumma 
nende vääringus, mis ümardatakse 
lähima 1000 ühikuni.

Or. en

Selgitus

Euroalaväliste liikmesriikide kaitsetase on ebakindel, mis on nende liikmesriikide tarbijatele 
ebasoodne. See summa tagab ühtlasi, et valuutakõikumised ei mõjutaks ebaõiglaselt tarbijate 
kaitsetaset.

Muudatusettepanek 51
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hoiuste 
tagamise skeemid ei erine lõikes 1 
sätestatud tagamistasemest. Sellegipoolest 
võivad liikmesriigid otsustada järgnevate 
hoiuste tagamise, tingimusel et sellistele 
tagasimaksetele ei kohaldata artikleid 9, 
10 ja 11:

2. Liikmesriigid tagavad, et hoiuste 
tagamise skeemid annavad õiguse lõike 1
kohaselt. Lisaks tagavad liikmesriigid, et 
järgnevad hoiused on täielikult kaitstud:

Or. en

Muudatusettepanek 52
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hoiuste 2. Liikmesriigid tagavad, et hoiuste 
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tagamise skeemid ei kaldu kõrvale lõikes 1 
sätestatud hoiuste tagamise ulatuse 
nõudest. Liikmesriigid võivad siiski 
otsustada, et järgmised hoiused on 
tagatud, eeldusel, et sellise 
tagasimaksmisega seotud kulude suhtes ei 
kohaldata artikleid 9, 10 ja 11:

tagamise skeemid ei kaldu kõrvale lõikes 1 
sätestatud hoiuste tagamise ulatuse 
nõudest. Liikmesriigid tagavad, järgmised 
hoiused on täies ulatuses kaitstud:

Or. de

Muudatusettepanek 53
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. isiklikuks tarbeks elamukinnisvaraga 
tehtud tehingutest tulenevad hoiused on 
tagatud kuni 12 kuud pärast summa 
krediteerimist;

a. isiklikuks tarbeks elamukinnisvaraga 
tehtud tehingutest tulenevad hoiused on 
tagatud 3 kuud pärast summa 
krediteerimist või liikmesriikide 
äranägemisel maksimaalselt 12 kuud;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. isiklikuks tarbeks elamukinnisvaraga 
tehtud tehingutest tulenevad hoiused on 
tagatud kuni 12 kuud pärast summa 
krediteerimist;

a. eluasemekinnisvaraga seotud tehingutest 
tulenevad hoiused on tagatud kuni 12 kuud 
pärast summa krediteerimist;

Or. en



PE460.943v01-00 12/26 AM\861427ET.doc

ET

Muudatusettepanek 55
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. hoiused, mis täidavad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke 
ning on seotud teatavate elusündmustega 
nagu hoiustaja abiellumine, lahutus, 
invaliidistumine või surm. Hoiused ei ole 
tagatud rohkem kui 12 kuud pärast sellist 
sündmust.

b. hoiused, mis teenivad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke
ning on seotud teatavate elusündmustega 
nagu hoiustaja abiellumine, lahutus, 
pensionile minek, vallandamine,
invaliidistumine või surm, on tagatud kuni
12 kuud pärast summa krediteerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. hoiused, mis täidavad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke
ning on seotud teatavate elusündmustega 
nagu hoiustaja abiellumine, lahutus, 
invaliidistumine või surm. Hoiused ei ole 
tagatud rohkem kui 12 kuud pärast sellist 
sündmust.

b. hoiused, mis täidavad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke
ning on seotud teatavate elusündmustega 
nagu hoiustaja abiellumine, lahutus, 
invaliidistumine või surm. Hoiused on 
tagatud 3 kuud pärast sündmust või 
liikmesriikide äranägemisel 
maksimaalselt 12 kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. hoiused, mis teenivad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke 
ning põhinevad kindlustushüvitiste 
maksetel või kompensatsioonidel, on 
tagatud kuni 12 kuud pärast summa 
krediteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. hoiused, mis täidavad siseriiklikus 
seaduses sätestatud eesmärke ja tulenevad 
kindlustushüvitiste või muude hüvitiste 
väljamaksmisest kuni kaheteistkümneks 
kuuks pärast summa krediteerimist.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoiustajatele tuleb väljamakseid teha 
vääringus, milles arvet hallati. Kui lõikes 1 
osutatud eurodes väljendatud summad 
konverteeritakse teistesse vääringutesse, 
peavad hoiustajatele tegelikult makstavad 
summad olema võrdsed käesolevas 
direktiivis sätestatud summadega.

4. Hoiustajatele tuleb väljamakseid teha 
selle liikmesriigi vääringus, milles arvet 
hallati. Kui lõikes 1 osutatud eurodes 
väljendatud summad konverteeritakse 
teistesse vääringutesse, peavad 
hoiustajatele tegelikult makstavad summad 
olema võrdsed käesolevas direktiivis 
sätestatud summadega.
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Or. en

Selgitus

Reegel maksta hoiused tagasi vääringus, milles arvet hallatakse, on ebapraktiline ning võib 
kaasa tuua pikemad tagasimakseperioodid. Seetõttu peaks hoiuste tagamise skeem maksma 
hoiuseid tagasi selle riigi vääringus, milles arvet hallati.

Muudatusettepanek 60
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ümardada 
konverteeritud summasid, kui selline 
ümardamine ei ületa 2500 eurot.

5. Liikmesriigid võivad ümardada 
konverteeritud summasid, kui selline 
ümardamine ei ületa 5000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon vaatab esimeses lõikes 
osutatud summa korrapäraselt üle vähemalt 
iga viie aasta järel. Vajaduse korral esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku võtta vastu direktiiv, 
et kohandada lõikes 1 osutatud summat, 
arvestades eriti pangandussektori arenguid 
ning Liidu majanduslikku ja rahanduslikku 
olukorda. Esimene ülevaatamine ei toimu 
enne 31. detsembrit 2015, välja arvatud 
juhul, kui ennustamatud sündmused teevad 
varasema ülevaatamise vajalikuks.

6. Komisjon vaatab esimeses lõikes 
osutatud summa korrapäraselt üle vähemalt 
iga viie aasta järel. Vajaduse korral esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku võtta vastu direktiiv, 
et kohandada lõikes 1 osutatud summat, 
arvestades eriti pangandussektori arenguid 
ning Liidu majanduslikku ja rahanduslikku 
olukorda, eelkõige valuutakõikumisi.
Esimene ülevaatamine ei toimu enne 31. 
detsembrit 2015, välja arvatud juhul, kui 
ennustamatud sündmused teevad varasema 
ülevaatamise vajalikuks.
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
hoiuseid ei koguta ühes ja samas 
krediidiasutuses, kui siseriiklikud 
seadused võimaldavad krediidiasutustel 
tegutseda erinevate kaubamärkide all.
Hoiuseid kogutakse ühes ja samas 
krediidiasutuses. Juhul kui hoiuste 
kogusumma ületab artikli 5 lõikes 1 
hoiustaja kohta ette nähtud 
tagamistaseme, tuleb artiklites 9 ja 11 
osutatud osamakseid vastavalt tõsta.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides võib pank tegutseda mitme kaubamärgi all, kuid peab saama 
reguleerijalt vaid ühe loa. Arvestades, et tarbijatel on väga keeruline mõista panga 
korporatiivset struktuuri, peaksid kõlblike hoiustajate hoiused olema tagatud pigem 
kaubamärgi kui finantsasutuse omaniku kaudu.

Muudatusettepanek 63
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiuste tagamise skeemid peavad suutma 
peatatud hoiused tagasi maksta seitsme 
päeva jooksul alates kuupäevast, mil 
pädevad asutused teevad artikli 2 lõike 1 

1. Hoiuste tagamise skeemid peavad 
suutma peatatud hoiused tagasi maksta viie 
tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil 
pädevad asutused teevad artikli 2 lõike 1 
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punkti e alapunktis i osutatud otsuse või 
kohtuorgan teeb artikli 2 lõike 1 punkti e 
alapunktis ii osutatud otsuse.

punkti e alapunktis i osutatud otsuse või 
kohtuorgan teeb artikli 2 lõike 1 punkti e 
alapunktis ii osutatud otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2013 on lõikes 1 
viidatud kohaldatav tagasimaksetähtaeg 
seitse tööpäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad otsustada, et kuni 
31. detsembrini 2015 kohaldatakse 
kümnetööpäevast väljamaksetähtaega, kui 
järelevalveasutus leiab pärast põhjalikku 
uurimist, et hoiuste tagamise skeemid ei 
suuda veel garanteerida viietööpäevast 
väljamaksetähtaega.

Or. en

Selgitus

Kiire väljamakseaeg on oluline, et hoiustajatel säiliks usaldus süsteemi. Samavõrd oluline 
usalduse säilitamiseks on liikmesriigi suutlikkus tagada lubatud väljamakseaeg, kui pank seda 
ei suuda.
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Muudatusettepanek 66
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene b lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigid on vastu võtnud 
pikema, kümne tööpäevase 
väljamaksetähtaja kuni 31. detsembrini 
2015, teeb hoiuste tagamise skeem 
hoiustaja sellekohase nõude korral viie 
tööpäeva jooksul hüvitamisele kuuluvate 
hoiuste väljamakse kuni 5000 euro 
ulatuses .

Or. en

Selgitus

Kiire väljamakseaeg on oluline, et hoiustajatel säiliks usaldus süsteemi. Kui liikmesriik on 
vastu võtnud pikema väljamakseaja, on hoiustajal õigus saada väljamakseid kuni 5000 euro 
ulatuses viie tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek 67
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiuste tagamise skeemi likviidsed 
käibevahendid kogutakse skeemi liikmete 
korrapärastest osamaksetest, mis tehakse 
iga aasta 30. juunil ja 30. detsembril. See 
ei takista täiendavate rahastamisallikate 
kasutamist. Ühekordset osalemistasu ei või 
nõuda.

1. Hoiuste tagamise skeemi likviidsed 
käibevahendid kogutakse skeemi liikmete
osamaksetest, mis tehakse vähemalt kord 
aastas. See ei takista täiendavate 
rahastamisallikate kasutamist. Ühekordset 
osalemistasu ei või nõuda.
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Or. de

Selgitus

Hoiuste tagamise skeemidel peaks olema lubatud ise otsustada, kui tihti nad osamakseid 
koguvad. Kuna osamaksete arvutamise ja kogumise meetod on kulukas, piisab täiesti, kui seda 
tehakse kord aastas. Kuna osamaksete arvutamine peab põhinema kehtival alusel, toimub see 
valdavalt auditeeritud aastabilansi põhjal. Ka see räägib osamaksete kord aastas kogumise 
kasuks.

Muudatusettepanek 68
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Skeemi hoiuste ja investeeringute 
kogusumma, mis on seotud ühe 
asutusega, ei tohi ületada 5 % likviidsetest 
käibevahenditest. Äriühinguid, mis on 
direktiivi 83/349/EMÜ kohaselt või 
vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele 
raamatupidamiseeskirjadele koondatud 
ühte konsolideerimisgruppi, käsitletakse 
kõnealuse piirmäära arvutamisel ühe 
asutusena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

5 %ne piirmäär võib mõningates väiksema ja keskmise suurusega liikmesriikides probleeme 
tekitada. Muud skeemi madala riskiga investeeringuid puudutavad piirmäärad peaksid 
tagama stabiilse kaitse.
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Muudatusettepanek 69
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Skeemi selliste hoiuste ja 
investeeringute kogumaht, mis on seotud 
ühe asutusega, ei ületa 5 % likviidsetest 
käibevahenditest. Äriühinguid, mis on 
koondatud ühte konsolideerimisgruppi 
direktiivis 83/349/EMÜ või tunnustatud 
rahvusvahelistes 
raamatupidamiseeskirjades määratletud 
konsolideeritud aruannete koostamiseks, 
käsitatakse kõnealuse piirmäära 
arvutamisel ühe asutusena.

2. Hoiuste tagamise skeemi selliste hoiuste 
ja investeeringute kogumaht, mis on seotud 
ühe asutusega, ei ületa 5 % likviidsetest 
käibevahenditest. Äriühinguid, mis on 
koondatud ühte konsolideerimisgruppi 
direktiivis 83/349/EMÜ või tunnustatud 
rahvusvahelistes 
raamatupidamiseeskirjades määratletud 
konsolideeritud aruannete koostamiseks, 
käsitatakse kõnealuse piirmäära 
arvutamisel ühe asutusena.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada sõnastus ingliskeelse sõnastusega.

Muudatusettepanek 70
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid võib siiski kasutada ka selleks, et 
rahastada hoiuste ülekandmist teise 
krediidiasutusse, tingimusel et hoiuste 
tagamise skeemi kantavad kulud ei ületa 
kõnealuse krediidiasutuse tagatud hoiuste 
summat. Sellisel juhul esitab hoiuste 
tagamise skeem ühe kuu jooksul pärast 
hoiuste ülekandmist Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutusele aruande, 
mis tõestab, et eelpool viidatud piirsummat 

Liikmesriigid võivad siiski otsustada
kasutada neid selleks, et rahastada hoiuste 
ülekandmist teise krediidiasutusse, 
tingimusel et hoiuste tagamise skeemi 
kantavad kulud ei ületa kõnealuse 
krediidiasutuse tagatud hoiuste summat.
Sellisel juhul esitab hoiuste tagamise 
skeem ühe kuu jooksul pärast hoiuste 
ülekandmist Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutusele aruande, 
mis tõestab, et eelpool viidatud piirsummat 
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ei ole ületatud. ei ole ületatud.

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatus ei muuda esitatud artikli tähendust. Siiski muudab see teksti selgemaks 
ning viib selle kooskõlla järgmise lõiguga, mis tegeleb samuti hoiuste tagamise skeemide 
vahendite kasutamisega.

Muudatusettepanek 71
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga juhu puhul eraldi ja pädeva asutuse 
loal, mis on antud asjaomase hoiuste 
tagamise skeemi põhjendatud taotluse 
alusel, võib punktis a osutatud osakaalu 
kehtestada alla 0,5%, kui on, tagatud, et 
hoiuste tagamise skeemil on sobiv süsteem 
oma liikmete riskiolukordade seireks ja 
vastavad mõjutusvahendid.

Or. de

Selgitus

Soovitatud piirang peab olema väiksem, kui on tagatud, et hoiuste tagamise skeemidel on 
sobiv süsteem oma liikmete riskiolukordade seireks koos vastavate mõjutusvahenditega ning 
sobivad alternatiivsed rahastamisvõimalused, mis võimaldavad neile lühiajalist 
refinantseerimist juhuks, kui see on vajalik nende vastu suunatud nõuete täitmiseks 
(arvestades väljamaksmisjuhtumist, kui maksevõimetust ei olnud võimalik vältida..
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Muudatusettepanek 72
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hoiuste tagamise skeemidesse artikli 9 
kohaselt tehtavad osamaksed määratakse 
iga liikme puhul kindlaks vastavalt 
asjaomase liikme riskimäärale.
Krediidiasutused ei maksa alla 75 % või 
üle 200 % summast, mida maksab 
keskmise riskiga pank. Liikmesriigid 
võivad ette näha, et artikli 1 lõigetes 3 ja 4 
osutatud hoiuste tagamise skeemide 
liikmed maksavad hoiuste tagamise 
skeemidesse vähem, kuid mitte alla 37,5 % 
summast, mille maksab keskmise riskiga 
pank.

1. Hoiuste tagamise skeemidesse artikli 9 
kohaselt tehtavad osamaksed määratakse 
iga liikme puhul kindlaks vastavalt 
asjaomase liikme riskimäärale.
Krediidiasutused ei maksa alla 75 % või 
üle 200 % summast, mida maksab 
keskmise riskiga pank. Liikmesriigid 
võivad ette näha, et artikli 1 lõigetes 3 ja 4 
osutatud hoiuste tagamise skeemide 
liikmed maksavad hoiuste tagamise 
skeemidesse vähem, kuid mitte alla 37,5 % 
summast, mille maksab keskmise riskiga 
pank. Elamuhoiupankade hoiuste puhul 
arvestatakse osamaksete ja sihttaseme 
kindlaksmääramisel 20%.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõiget 2 ei kohaldata artikli 1 lõikes 2
osutatud hoiuste tagamise skeemide suhtes.

3. Lõiget 2 ei kohaldata artikli 1 lõikes 3
osutatud hoiuste tagamise skeemide ja 
elamuhoiupankade suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 74
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olemasolevatele hoiustajatele esitatakse 
teave nende konto väljavõttel. Kõnealune 
teave hõlmab kinnitust selle kohta, et 
hoiused on kõlblikud vastavalt artikli 2 
lõikele 1 ning artiklile 4. Lisaks lisatakse 
viide III lisas esitatud teabelehele ning 
märgitakse, kust seda lehte saab. Samuti 
võib osutada vastutava hoiuste tagamise 
skeemi veebilehele.

3. Olemasolevatele hoiustajatele esitatakse 
teave nende konto väljavõttel, konto 
avamisega kaasneval teabelehel ning 
vähemalt kord aastas postiga saadetavas 
kirjas. Kõnealune teave hõlmab kinnitust 
selle kohta, et hoiused on kõlblikud 
vastavalt artikli 2 lõikele 1 ning artiklile 4. 
Lisaks lisatakse viide III lisas esitatud 
teabelehele ning märgitakse, kust seda 
lehte saab. Samuti võib osutada vastutava 
hoiuste tagamise skeemi veebilehele.

Or. en

Selgitus

Suurem osa pankadest läheb üle veebipõhisele pangandusele ning ei kasuta 
paberväljavõtteid, mis tähendab, et tarbijad ei pruugi tingimata teada, kes on kehtivate sätete 
kohaselt nende hoiuste tagamise skeem. Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse tarbijate 
korrapärane teavitamine nende kaitsetasemest ning õigustest.

Muudatusettepanek 75
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Krediidiasutuste ühinemise korral 
teatatakse hoiustajatele ühinemisest 
vähemalt üks kuu enne ühinemise 
õiguslikku jõustumist. Ühinemise 
jõustumisel teavitatakse hoiustajaid sellest, 
et igas ühinevas pangas olevad kõnealuste 
hoiustajate hoiused liidetakse pärast 
ühinemist kokku, et määrata kindlaks, mil 

6. Krediidiasutuste ühinemise korral 
teatatakse hoiustajatele ühinemisest 
vähemalt üks kuu enne ühinemise 
õiguslikku jõustumist. Ühinemise 
jõustumisel teavitatakse hoiustajaid sellest, 
et igas ühinevas pangas olevad kõnealuste 
hoiustajate hoiused liidetakse pärast 
ühinemist kokku, et määrata kindlaks, mil 
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määral on need hoiuste tagamise skeemiga 
tagatud.

määral on need hoiuste tagamise skeemiga 
tagatud. Pärast ühinemisest teatamist 
antakse hoiustajatele kolm kuud aega 
valida mõne muu kaubamärgi pank, et 
tagada nende kaitstus igal pangakontol 
artikli 5 lõikes 1 sätestatud summas. Kui 
nimetatud kolme kuu jooksul ületatakse 
artikli 5 lõikes 1 sätestatud summa, 
kaitstakse see, korrutades artikli 5 lõikes 1 
sätestatud summa ühinenud kontode 
arvuga.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab tarbijale vajaliku aja avada uus pangakonto, teha 
kaalutletud otsus ning olla endiselt kaitstud ühinemise protsessis, mida nad ei ole soovinud 
ning millest nad ei olnud otseselt teadlikud.

Muudatusettepanek 76
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui hoiustaja kasutab internetipanka, 
edastatakse teave, mis tuleb käesoleva 
direktiivi kohaselt avalikustada, 
elektroonilisel teel, nii et see oleks 
hoiustajale kergesti kättesaadav.

7. Kui hoiustaja kasutab internetipanka, 
edastatakse teave, mis tuleb käesoleva 
direktiivi kohaselt avalikustada, 
elektroonilisel teel, nii et see oleks 
hoiustajale kergesti kättesaadav, või 
paberkandjal, kui hoiustaja seda soovib.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasimakse maksimaalne suurus on 100
000 eurot panga kohta. See tähendab, et 
tagamise ulatuse kindlaksmääramiseks 
liidetakse kokku kõik samas pangas olevad 
hoiused. Näiteks juhul, kui hoiustajal on 
hoiukontol 90 000 eurot ning 
arvelduskontol 20 000 eurot, makstakse 
talle tagasi ainult 100 000 eurot.

2. Tagasimakse maksimaalne suurus on 
150 000 eurot panga kohta. See tähendab, 
et tagamise ulatuse kindlaksmääramiseks 
liidetakse kokku kõik samas pangas olevad 
hoiused. Näiteks juhul, kui hoiustajal on 
hoiukontol 120 000 eurot ning 
arvelduskontol 40 000 eurot, makstakse 
talle tagasi ainult 150 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Ainult vajaduse korral]: Seda meetodit 
kohaldatakse ka juhul, kui pank tegutseb 
erinevate ärinimede all. [Märkida selle 
krediidiasutuse nimi, kus konto asub] 
tegutseb ka nime all [märkida kõik muud 
sama krediidiasutuse kaubamärgid]. See 
tähendab, et kõik ühe või mitme kõnealuse 
kaubamärgi hoiused on tagatud kuni 
100 000 euro ulatuses.

[Ainult vajaduse korral]: 3. Seda meetodit 
kohaldatakse ka juhul, kui pank tegutseb 
klientide jaoks erinevate kaubamärkide
all. [Märkida selle krediidiasutuse nimi, 
kus konto asub] tegutseb ka nime all 
[märkida kõik muud sama krediidiasutuse 
kaubamärgid]. See tähendab, et kõik ühe 
või mitme kõnealuse kaubamärgi hoiused 
on igaüks tagatud kuni 150 000 euro
ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühiskontode puhul on iga hoiustaja 4. Ühiskontode puhul on iga hoiustaja 



AM\861427ET.doc 25/26 PE460.943v01-00

ET

hoiused tagatud 100 000 euro ulatuses. hoiused tagatud 150 000 euro ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Ainult vajaduse korral]: Siiski liidetakse 
hoiused kontol, millele on õigused 
vähemalt kahel isikul täisühingu, ühistu või 
sarnase ühenduse liikmena, mis ei ole 
juriidiline isik, ning käsitletakse 100 000 
eurose piirmäära arvutamisel ühe 
hoiustajana.]

[Ainult vajaduse korral]: 5. Siiski 
liidetakse hoiused kontol, millele on 
õigused vähemalt kahel isikul täisühingu, 
ühistu või sarnase ühenduse liikmena, mis 
ei ole juriidiline isik, ning käsitletakse 150 
000 eurose piirmäära arvutamisel ühe 
hoiustajana.]

Or. en

Muudatusettepanek 81
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutav hoiuste tagamise skeem on 
[märkida skeemi nimi ja aadress, 
telefoninumber, e-posti ja veebilehe 
aadress]. Kõnealune skeem maksab teile 
hoiused tagasi (kuni 100 000 euro
ulatuses) hiljemalt kuue nädala jooksul 
ning alates 31. detsembrist 2013 ühe nädala 
jooksul.

7. Vastutav hoiuste tagamise skeem on 
[märkida skeemi nimi ja aadress, 
telefoninumber, e-posti ja veebilehe 
aadress]. Kõnealune skeem maksab teile 
hoiused tagasi (kuni 150 000 euro
ulatuses) hiljemalt kuue nädala jooksul 
ning alates 31. detsembrist 2013 ühe nädala 
jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Ainult vajaduse korral]: Teie hoius on 
tagatud asutuse garantiiskeemiga, mida [on 
tunnustatud/ei ole tunnustatud] hoiuste 
tagamise skeemina. See tähendab, et kõik 
kõnealuse skeemi pangad toetavad 
vastastikku üksteist, et vältida pankade 
maksevõimetuks muutumist. Kui pank 
peaks siiski maksevõimetuks muutuma, 
makstakse teie hoiused tagasi kuni 100 000 
euro ulatuses.

[Ainult vajaduse korral]: 9. Teie hoius on 
tagatud asutuse garantiiskeemiga, mida [on 
tunnustatud/ei ole tunnustatud] hoiuste 
tagamise skeemina. See tähendab, et kõik 
kõnealuse skeemi pangad toetavad 
vastastikku üksteist, et vältida pankade 
maksevõimetuks muutumist. Kui pank 
peaks siiski maksevõimetuks muutuma, 
makstakse teie hoiused tagasi kuni 150 000 
euro ulatuses.

Or. en


