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LÜHISELGITUS

Raportöör üldiselt toetab hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ 
läbivaatamist, kuna olemasolev süsteem vajab ühtlustatumat lahendust. Hiljutisest 
finantskriisist nähtus, et finantsturgude ebastabiilsusega toimetulekuks tuleb ette näha 
kindlam raamistik. ELis on praegu ligikaudu 40 hoiuste tagamise skeemi, mis hõlmavad 
erinevaid hoiustajaterühmi ja erineval tasemel tagatud hoiuseid ning mis panevad 
finantsasutustele erinevaid kohustusi. Selline killustunud hoiuste tagamise süsteem ei 
võimalda siseturust täit kasu saada ega paku kindlat alust tulevaste kriisidega võitlemisel. 
Veelgi enam, praegused skeemid on paljudes liikmesriikides alarahastatud.

Komisjoni ettepaneku selguse suurendamiseks ning selle kohta mõne kriitilise tähelepaneku 
tegemiseks soovitab raportöör järgmisi olulisi muudatusi:

- laiendada direktiivi kohaldamisala, et hõlmata ka traditsioonilisi säästmisvahendeid, nagu 
hoiuraamatud või hoiusertifikaadid. Kuigi need hoiused ei ole seotud pangakontoga, 
kasutatakse neid säästukontode asemel;

- selgitada ähmaseid sätteid, mis ei paku tarbijatele ega finantsasutustele õiguskindlust;

- võtta kasutusele sätted kiiremateks otsustamismenetlusteks, kuna näiteks krediidiasutuste 
finantsprobleemide puhul on vajalik, et pädevaid asutusi teavitataks viivitamata ning et 
seejärel võtaksid need asutused – koos hoiuste tagamise skeemiga – kiiresti meetmeid 
tarbijate kaitsmiseks;

- tagada, et hoiuste tagamise skeem hõlmaks ka kohalike omavalitsuste hoiuseid. Valdav osa 
kohalikest omavalitsustest on väikesed väikese eelarvega majandusüksused, millel ei ole 
otsest seost riigieelarvega ja millel on piiratud võimalused hinnata finantsasutuse 
usaldusväärsust;

- võimaldada laiendatud kohaldamisala nende hoiuste ajutiste suurte bilansside hõlmamiseks, 
mis täidavad riiklikes õigusaktides määratletud sotsiaalseid eesmärke (koondamised, 
kindlustusnõuded jne);

- pikendada väljamaksmistähtaega soovitatud 7 päevalt 7 tööpäevani ning muuta 
väljamaksmine kohustuslikuks, mitte valikuliseks. Rakendamise tähtaeg on sellele vaatamata 
viidud 2016. aastasse, kuna arvutisüsteemid vajavad kohandamist. Tarbijatel tuleb võib-olla 
avada uus konto, mida on 7 päevaga keeruline teha. Kõigepealt tuleb saada korralikult 
toimima praegune 20+10 tööpäeva jooksul väljamaksmine, enne kui väljamaksmistähtaega 
hakatakse lühendama, aga raportöör soovitab lubada lühemate tähtaegadega liikmesriikidel 
need sätted säilitada.

- paljudes liikmesriikides võib pank tegutseda erinevate kaubamärkide all, kuid peab saama 
reguleerijalt vaid ühe loa. Sellisel juhul kompenseeritakse tarbijale, kellel on ühe litsentsiga 
hõlmatud erineva nimega pankades mitu kontot, vaid kuni 100 000 eurot. Raportöör soovitab 
lubada liikmesriikidel otsustada, kas hoiuste tagamise süsteemi kaitset tuleb iga kaubamärgi 
alla paigutatud hoiustele eraldi kohaldada, isegi kui neid käitab üks krediidiasutus;
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- toetada liikumist eelfinantseeritud hoiuste tagamise süsteemide poole ja alandada 
ühtlustamiskulusid. Hüvitiskõlblike hoiuste põhjal määratletud sihttase paneb 
finantsasutustele ränga koorma ning kaotab seose hoiuste olemasoleva summa ja asutuste 
osamaksude vahel. Raportöör valis veel ühe tagatud hoiuse mõiste, mis hõlmab hoiuste 
tegelikku summat ning vastab seega paremini tarbijakaitsevajadustele;

- raportöör on ka veendunud, et hoiuste tagamise süsteemid peaksid olema suutelised 
kasutama oma vahendeid varaseks sekkumiseks, et vähendada panga võimaliku 
maksejõuetuse mõju tarbijatele;

- abi võib olla erinevate liikmesriikide süsteemide vastastikusest laenamisest, aga nii võib 
kriis ka ühest riigist teise kanduda. Seetõttu soovitab raportöör viia see säte kohustustest üle 
mudelraamistikku, mida saaks vajadusel kasutada, ning liikmesriigid otsustaksid ise, kas 
osalevad selles süsteemis (nt asjakohaste piiriüleste lepingute allkirjastamisega);

- kustutada artikkel 11 ning I ja II lisa riskipõhiste osamaksete arvutamise kohta, kuna 
subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt tuleb see jätta liikmesriikidele. ELi finantsturgude erinevate 
tingimuste ning teatud tarbijatoodete (nt hoiused elamuhoiupankades) tõttu ei taga soovitatud 
süsteem väljakuulutatud eesmärki (st ühesugused osamaksed ühesuguse riskiprofiiliga 
pankadele erinevates liikmesriikides);

- tugevdada teabesätteid ja anda tarbijatele võimalus (nt ühinemise puhul) kanda kaitsmata 
hoiused üle muusse krediidiasutusse, ilma et tuleks maksta trahve. Olemasolevatele 
hoiustajatele antakse ühe pangaväljavõttega koos ka teabeleht (mis põhineb III lisal);

- mõlemapoolsel kokkuleppel võimaldada valida teabenõuete keelerežiimi, et pakkuda 
piirialadele ja välismaalastele paindlikumat lahendust ja üldiselt suurendada piiriülest 
konkurentsi siseturul;

- lihtsustada III lisa keelekasutust, et esitada tarbijatele teavet arusaadavas keeles.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon kutsub majandus- ja rahanduskomisjoni kui vastutavat 
komisjoni üles lisama oma raportisse järgmised muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et hoiuste kaitse oleks piiratud 
sellega, mis on vajalik hoiustajatele 
õigusliku selguse ja läbipaistvuse 

(17) Selleks et hoiuste kaitse oleks piiratud 
sellega, mis on vajalik hoiustajatele 
õigusliku selguse ja läbipaistvuse 
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tagamiseks, ning et vältida hoiuste 
tagamise skeemide investeerimisriskide 
ülekandumist, tuleks hoiuste tagamise 
ulatusest jätta välja teatavad investeerimise 
tunnustega finantstooted, eriti need, mida 
ei saa tagasi maksta nimiväärtuses, ning 
need, mille olemasolu saab tõestada 
üksnes sertifikaadiga.

tagamiseks, ning et vältida hoiuste 
tagamise skeemide investeerimisriskide 
ülekandumist, tuleks hoiuste tagamise 
ulatusest jätta välja teatavad investeerimise 
tunnustega finantstooted, eriti need, mida 
ei saa tagasi maksta nimiväärtuses.

Or. en

Selgitus
Põhjendust muudetakse vastavalt artikli 2 lõike 1 punkti a kolmanda lõigu teise taande 
muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Teatavatel hoiustajatel ei peaks olema 
õigust hoiuste kaitsele, eelkõige avalikel 
ametiasutustel või muudel 
finantseerimisasutustel. Nende väike arv 
võrreldes teiste hoiustajatega minimeerib 
panga maksevõimetuks muutumise korral 
mõju finantsstabiilsusele. Ametiasutustel 
on ka elanikest palju lihtsam saada laenu.
Mittefinantsettevõtted peaksid 
põhimõtteliselt olema kaetud sõltumata 
nende suurusest.

(18) Teatavatel hoiustajatel ei peaks olema 
õigust hoiuste kaitsele, eelkõige avalikel 
keskvõimu ametiasutustel või muudel 
finantseerimisasutustel. Nende väike arv 
võrreldes teiste hoiustajatega minimeerib 
panga maksevõimetuks muutumise korral 
mõju finantsstabiilsusele. Keskvõimu
ametiasutustel on ka elanikest palju lihtsam 
saada laenu. Mittefinantsettevõtted peaksid 
põhimõtteliselt olema kaetud sõltumata 
nende suurusest.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga viidatakse artikli 4 lõike 1 punkti j muudatusettepanekule.
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Muudatusettepanek 3

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek kustutatakse kooskõlas artikli 11 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuni kuuenädalane tähtaeg, mis 
kehtib alates 31. detsembrist 2010, ei aita 
säilitada hoiustajate usaldust ega vasta 
nende vajadustele. Hoiuste väljamaksmise 
tähtaega tuleks seetõttu lühendada ühe 
nädalani.

(26) Kuni kuuenädalane tähtaeg, mis 
kehtib alates 31. detsembrist 2010, ei aita 
säilitada hoiustajate usaldust ega vasta 
nende vajadustele. Hoiuste väljamaksmise 
tähtaega tuleks seetõttu alates 31. 
detsembrist 2015 lühendada seitsme 
tööpäevani. Kuni 31. detsembrini tuleks 
hoiuste väljamaksmise tähtaega 
lühendada 20 tööpäevani.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga viidatakse artiklis 7 tehtud muudatustele.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tunnistades hoiuste tagamise 
skeemide järelevalvet liikmesriikide 
tasandil, peaks Euroopa 
Pangandusjärelevale Asutus aitama 
saavutada eesmärki lihtsustada 
krediidiasutustel tegevuse alustamist ja 
jätkamist, tagades samal ajal hoiustajate 
tõhusa kaitse. Selleks peaks asutus 
kinnitama, et käesoleva direktiiviga 
kehtestatud hoiuste tagamise skeemide 
vahelise laenamise tingimused on täidetud, 
ning avaldama käesolevas direktiivis 
sätestatud rangete piirmäärade alusel 
igale skeemile laenata tulevad summad,
algsed intressimäärad ning samuti laenu 
kestuse. Sellega seoses peaks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koguma ka 
teavet hoiuste tagamise skeemide kohta, 
eelkõige nende tagatavate hoiuste mahu 
kohta, mille kinnitavad pädevad asutused.
Asutus peaks teavitama teisi hoiuste 
tagamise skeeme nende kohustusest laenu 
anda.

(32) Tunnistades hoiuste tagamise 
skeemide järelevalvet liikmesriikide 
tasandil, peaks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus aitama 
saavutada eesmärki lihtsustada 
krediidiasutustel tegevuse alustamist ja 
jätkamist, tagades samal ajal hoiustajate 
tõhusa kaitse. Selleks peaks asutus 
kinnitama, et käesoleva direktiiviga 
kehtestatud hoiuste tagamise skeemide 
vahelise laenamise tingimused on täidetud, 
algsed intressimäärad ning samuti laenu 
kestuse. Sellega seoses peaks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koguma ka 
teavet hoiuste tagamise skeemide kohta, 
eelkõige nende tagatavate hoiuste mahu 
kohta, mille kinnitavad pädevad asutused.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga viidatakse artiklis 10 tehtud muudatustele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada võrdsed võimalused 
ning hoiustajate piisav kaitse kogu 
Euroopas, on vaja luua tõhus vahend 

(33) Selleks et tagada võrdsed võimalused 
ning hoiustajate piisav kaitse kogu 
Euroopas, on vaja luua tõhus vahend 
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finantsteenuste ühtlustatud tehniliste 
standardite kehtestamiseks. Kõnealused 
standardid tuleks välja töötada, et 
standardida riskipõhise osamakse 
arvutamine.

finantsteenuste ühtlustatud tehniliste 
standardite kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga viidatakse artiklis 11 tehtud muudatustele.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selle olemasolu saab tõestada üksnes muu 
tõendiga kui pangakonto väljavõte;

välja jäetud

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek võimaldab hõlmata ka traditsioonilisi säästuinstrumente, nagu
hoiuraamatud või hoiusertifikaadid. Neid hoiuseid kasutatakse säästukontode asemel ning 
need on paljude liikmesriikide tarbijate hulgas populaarsed. Seevastu tuleks hoiuste tagamise 
skeemide kaitse kohaldamisalast jätta välja võlakirjad (mille olemasolu tõestatakse samuti 
üksnes tõendiga) vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile k.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaomased pädevad asutused on teinud 
otsuse, et nende arvates ei suuda 
kõnealune krediidiasutus otseselt tema 
rahalise olukorraga seotud põhjustel 
hoiuseid hetkel tagasi maksta ega suuda 
seda ilmselt lähitulevikuski teha. Pädevad 
asutused teevad selle otsuse niipea kui 

i) asjaomased pädevad asutused on teinud 
otsuse, et neile sel ajal saadaoleva teabele 
vastavalt ei suuda kõnealune krediidiasutus 
otseselt tema rahalise olukorraga seotud 
põhjustel hoiuseid hetkel tagasi maksta ega 
suuda seda ilmselt lähitulevikuski teha. 
Pädevad asutused teevad selle otsuse niipea 
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võimalik, kuid mitte hiljem kui viis 
tööpäeva pärast esmakordset veendumist, 
et krediidiasutus ei ole tagasi maksnud 
hoiuseid, mille maksetähtpäev on saabunud 
ja mis kuuluvad maksmisele; või

kui võimalik, kuid mitte hiljem kui viis 
tööpäeva pärast neile esmakordset 
teatamist, et krediidiasutus ei ole tagasi 
maksnud hoiuseid, mille maksetähtpäev on 
saabunud ja mis kuuluvad maksmisele; või

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada õiguslikult liiga ähmaseid sätteid, mis ei paku 
piisavat õiguskindlust. Pädevate asutuste otsust, et finantsasutus ei ole maksejõuline, tuleb 
toetada neile sel ajal saadaolevale teabele, mitte nende arvamusele (nagu soovitab komisjon) 
tuginevate tõenditega, et vältida mis tahes edaspidiseid vaidlusi alusetute otsuste üle.

Muudatusettepanek 9

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 % tagatud hoiustest, 
mille eest on hoiuste tagamise skeem 
vastutav;
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

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.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui krediidiasutus ei täida temal hoiuste 2. Kui krediidiasutus ei täida temal hoiuste 



PE460.676v01-00 10/24 PA\859314ET.doc

ET

tagamise skeemi liikmena lasuvaid 
kohustusi, teatatakse sellest 
krediidiasutusele tegevusloa väljastanud 
pädevatele asutustele, kes võtavad 
koostöös hoiuste tagamise skeemiga 
asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 
sanktsioonide kehtestamine, tagamaks, et 
krediidiasutus täidab oma kohustusi.

tagamise skeemi liikmena lasuvaid 
kohustusi, teatatakse sellest viivitamata
krediidiasutusele tegevusloa väljastanud 
pädevatele asutustele, kes võtavad kohe  
koostöös hoiuste tagamise skeemiga 
asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 
sanktsioonide kehtestamine, tagamaks, et 
krediidiasutus täidab oma kohustusi.

Or. en

Selgitus
Kui krediidiasutusel tekib finantsprobleeme, on vajalik, et pädevaid asutusi teavitataks 
viivitamata ning et pädevad asutused võtaksid meetmeid tarbijate kaitsmiseks koostöös 
hoiuste tagamise skeemiga.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) ametiasutuste hoiused; j) keskvõimu ametiasutuste hoiused;

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga võimaldatakse ka kohalike omavalitsuste hoiuseid tagada kuni 
100 000 euro ulatuses, vastupidiselt keskvõimu ametiasutustele, mis on otseselt seotud 
riigieelarvega. Valdav osa kohalikest omavalitsustest on väikesed väikese eelarvega 
majandusüksused, mida panga maksejõuetus võib tõsiselt ohustada.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hoiused, mis täidavad siseriiklikus 
seaduses sätestatud sotsiaalseid eesmärke 
ning on seotud teatavate väljamaksetega 
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sellistel juhtudel nagu koondamised, 
kindlustusnõuded, meditsiiniline hooletus, 
kohtute väljamõistetud väljamaksed ning 
kuriteoga tekitatud tervisekahjustused või 
väär süüdimõistmine. Tagamine ei ületa 
12 kuud pärast kõnealust väljamakset.

Or. en

Selgitus
Sarnaselt sama lõike punktidega a ja b võimaldab see muudatusettepanek üheks aastaks 
100% kaitset kontode ajutistele suurtele bilanssidele selliste teatavate väljamaksete korral 
nagu koondamised, kindlustusnõuded jne. On liikmesriikide otsustada, kas nad näevad oma 
riiklikes õigusaktides ette sellise võimaluse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 5 lõikes 1 osutatud piirmäärasid 
kohaldatakse ühte ja samasse 
krediidiasutusse paigutatud koguhoiuse 
suhtes olenemata hoiuste arvust, vääringust 
ja asukohast Euroopa Liidus.

1. Artikli 5 lõikes 1 osutatud piirmäärasid 
kohaldatakse ühte ja samasse 
krediidiasutusse paigutatud koguhoiuse 
suhtes olenemata hoiuste arvust, vääringust 
ja asukohast Euroopa Liidus. Kui riiklike 
õigusaktidega lubatakse krediidiasutusel 
tegutseda erinevate kaubamärkide all, 
võivad liikmesriigid otsustada, et 
piirmäärasid kohaldatakse 
krediidiasutuse käitatavatesse erineva 
kaubamärgiga üksustesse paigutatud 
koguhoiustele. Liikmesriik kajastab seda 
otsust krediidiasutuse osamakse 
suurendamisega vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga võimaldatakse kaitsta ka neid tarbijaid, kellel on mitu kontot 
erinevate kaubamärkidega, kuid sama omanikuga ehk sama litsentsiga krediidiasutustes. Kui 
liikmesriik otsustab, et hoiuste tagamise süsteemi tagamine hõlmab ka krediidiasutuse 
käitatavatesse erineva kaubamärgiga üksustesse paigutatud hoiuseid, tagatakse neile 
tarbijatele iga konto kohta kuni 100 000 eurot.
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hoiuste tagamise skeemid peavad 
maksma peatatud hoiused tagasi 20 
tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil 
pädevad asutused teevad artikli 2 lõike 1 
punkti e alapunktis i osutatud otsuse või 
kohtuorgan teeb artikli 2 lõike 1 punkti e 
alapunktis ii osutatud otsuse.

Or. en

Selgitus
Tarbijad peavad võimalikult kiiresti saama juurdepääsu oma hoiustele. Sellegipoolest võib 
komisjoni soovitatud väljamaksetähtaeg tekitada finantsasutustele praegu probleeme, aga 
pikema rakendusperioodi jooksul saab neid negatiivseid mõjusid vähendada. Esmalt tuleb 
saada korralikult toimima praegune 20+10 tööpäeva jooksul väljamaksmine, enne kui 
väljamaksetähtaega hakatakse lühendama; lühemate tähtaegadega liikmesriikidel on vabadus 
need sätted aga säilitada.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alates 1. jaanuarist 2016 on lõikes 1 
viidatud kohaldatav tagasimakse tähtaeg 
seitse tööpäeva.

Or. en

Selgitus
Tarbijad peavad võimalikult kiiresti saama juurdepääsu oma hoiustele. Sellegipoolest võib 
komisjoni soovitatud väljamakse tähtaeg tekitada finantsasutustele praegu probleeme, aga 
pikema rakendusperioodi jooksul saab neid negatiivseid mõjusid vähendada. Esmalt tuleb 
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saada korralikult toimima praegune 20+10 tööpäeva jooksul väljamaksmine, enne kui 
väljamaksetähtaega hakatakse lühendama; lühemate tähtaegadega liikmesriikidel on vabadus 
need sätted aga säilitada.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Likviidsete käibevahendite maht ulatub 
vähemalt sihtasemeni. Kui likviidsete 
käibevahendite maht jääb alla sihttaseme, 
jätkatakse osamaksete tegemist vähemalt 
seni, kuni saavutatakse taas sihttase. Kui 
likviidsete käibevahendite maht on alla 
kahe kolmandiku sihttasemest, on 
korrapärase osamakse suurus vähemalt 
0,25 % kõlblike hoiuste mahust.

Likviidsete käibevahendite maht ulatub 
vähemalt sihttasemeni. Kui likviidsete 
käibevahendite maht jääb alla sihttaseme, 
jätkatakse osamaksete tegemist vähemalt 
seni, kuni saavutatakse taas sihttase. Kui 
likviidsete käibevahendite maht on alla 
kahe kolmandiku sihttasemest, on 
korrapärase osamakse suurus vähemalt 
0,25 % tagatud hoiuste mahust.

Or. en

Selgitus
Selleks et kaitsta tarbijaid ja piirata kulusid, mis kantakse finantsasutustelt üle tarbijatele, 
peaksid sihttase ja osamaksed põhinema hoiuste tegelikul summal (tagatud hoiustel), mitte 
hüpoteetilistel kõlblikel hoiustel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – kolmas lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) skeemi rahalised vahendid ületavad 
pärast sellise meetme võtmist 1% 
kõlblikest hoiustest;

a) skeemi rahalised vahendid ületavad 
pärast sellise meetme võtmist 0,75%
tagatud hoiustest;

Or. en

Selgitus
Tarbijate tõhusamaks kaitsmiseks peaksid hoiuste tagamise skeemid olema suutelised 
kasutama oma vahendeid varaseks sekkumiseks, et minimeerida panga võimaliku 
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maksejõuetuse mõju tarbijatele ja majandusele. Selleks et kaitsta tarbijaid ja piirata kulusid, 
mis kantakse finantsasutustelt üle tarbijatele, peaksid sihttase ja osamaksed põhinema hoiuste 
tegelikul summal (tagatud hoiustel), mitte hüpoteetilistel kõlblikel hoiustel.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga juhu puhul eraldi ja pädeva asutuse 
loal, mis on antud asjaomase hoiuste 
tagamise skeemi põhjendatud taotluse 
alusel, võib punktis a osutatud osakaalu 
kehtestada vahemikus 0,75–1%.

Iga juhu puhul eraldi ja pädeva asutuse 
loal, mis on antud asjaomase hoiuste 
tagamise skeemi põhjendatud taotluse 
alusel, võib punktis a osutatud osakaalu 
kehtestada vahemikus 0,5–0,75%.

Or. en

Selgitus
Tarbijate tõhusamaks kaitsmiseks peaksid hoiuste tagamise skeemid olema suutelised 
kasutama oma vahendeid varaseks sekkumiseks, et minimeerida panga võimaliku 
maksejõuetuse mõju tarbijatele ja majandusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hoiuste tagamise skeemil on õigus võtta 
laenu kõigilt teistelt artikli 1 lõikes 3 
osutatud skeemidelt, mis asuvad Euroopa 
Liidus, tingimusel, et täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

1. Hoiuste tagamise skeemil on võimalus
võtta laenu teistelt artikli 1 lõikes 3 
osutatud skeemidelt, mis asuvad Euroopa 
Liidus, tingimusel, et täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus
Abi võib olla erinevate liikmesriikide süsteemide vahelistest vastastikusest laenamisest, aga 
nii võib kriis ka ühest riigist teise kanduda. Raportöör soovitab viia selle sätte kohustustest 
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üle mudelraamistikku, mida saaks vajadusel kasutada, ning liikmesriigid otsustaksid ise, kas 
osalevad selles süsteemis (nt asjakohaste piiriüleste lepingute allkirjastamisega).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Hoiuste tagamise skeemidesse tehtavate 
osamaksete arvutamine
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.
2. Riskimäära määramisel ja osamaksete 
arvutamisel tuginetakse I ja II lisas 
osutatud elementidele.
3. Lõiget 2 ei kohaldata artikli 1 lõikes 2 
osutatud hoiuste tagamise skeemide 
suhtes.
4. Komisjonile antakse volitused määrata 
kindlaks II lisa A osas esitatud mõistete ja 
meetodite elemendid. Kõnealused 
regulatiivsete standardite kavandid 
võetakse vastu vastavalt [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse määruse] 
artiklitele 7–7d. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus võib välja 
töötada regulatiivsete standardite 
kavandeid ja esitada need komisjonile.
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5. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
annab 31. detsembriks 2012 [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse määruse 
artikli 8] kohaselt välja suunised II lisa B 
osa kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus
Osamaksete riskipõhise arvutamise süsteem tuleb jätta liikmesriikide otsustada, kuna riiklikke 
sätteid saab kergemini kohandada tarbijate nõudmistele (nt teatavate finantsasutuste, näiteks 
elamuhoiupankade ulatuslikud hoiuste puhul).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiasutused annavad olemasolevatele 
ja võimalikele hoiustajatele teavet, mis on 
vajalik selle hoiuste tagamise skeemi 
tuvastamiseks, kuhu asutus ja selle filiaalid 
Euroopa Liidus kuuluvad. Kui hoiust ei 
tagata vastavalt artiklile 4 hoiuste tagamise 
skeemiga, teavitab krediidiasutus sellest 
hoiustajat.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiasutused annavad olemasolevatele 
ja võimalikele hoiustajatele piisavat teavet, 
mis on vajalik selle hoiuste tagamise 
skeemi tuvastamiseks, kuhu asutus ja selle 
filiaalid Euroopa Liidus kuuluvad. Kui 
hoiust ei tagata vastavalt artiklile 4 hoiuste 
tagamise skeemiga, teavitab krediidiasutus 
sellest hoiustajat, ja sel juhul pakutakse 
hoiustajale võimalust oma hoiused ilma 
trahvideta ning kõigi kogunenud 
intresside ja hüvedega välja võtta.

Or. en

Selgitus
Esiteks tuleks hoiustajaid sellisel juhul piisavalt teavitada ning anda neile võimalus oma 
hoiused ilma trahvideta ning kõigi kogunenud intresside ja hüvedega välja võtta.
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Muudatusettepanek 22

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 ja artiklile 4. Lisaks lisatakse 
viide III lisas esitatud teabelehele ja 
märgitakse, kust kõnealust lehte saab. 
Samuti võib osutada vastutava hoiuste 
tagamise skeemi veebilehele.

3. Olemasolevatele hoiustajatele esitatakse 
teave nende konto väljavõttel. Kõnealune 
teave hõlmab kinnitust selle kohta, et 
hoiused on kõlblikud vastavalt artikli 2 
lõikele 1 ja artiklile 4. Lisaks lisatakse 
viide III lisas esitatud teabelehele ja see 
lisatakse ühele nende konto väljavõttele.
Samuti osutatakse vastutava hoiuste 
tagamise skeemi veebilehele.

Or. en

Selgitus
Piisav teave hoiuste tagamise skeemi tagamise kohta on olemasolevatele hoiustajatele 
otsustava tähtsusega ning finantsasutusele ei tohiks olla liigne koorem lisada ühele oma konto 
väljavõttele ka III lisa teabeleht.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud teave tehakse 
kättesaadavaks siseriikliku õigusega 
ettenähtud viisil filiaali asukohaliikmesriigi 
riigikeeles või -keeltes.

4. Lõikes 1 sätestatud teave tehakse 
kättesaadavaks siseriikliku õigusega 
ettenähtud viisil filiaali asukohaliikmesriigi 
riigikeeles või -keeltes ja kui hoiustaja 
seda nõuab ning filiaal on võimeline seda 
nõudmist täitma, siis ka muudes keeltes.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda paindlikumaid lahendusi – pakkuda vajalikku 
teavet ka muudes keeltes –, mille pooled omavahel kokku lepivad. Raportöör on veendunud, et 
selline võimalus on teretulnud piirialadel ja välismaalaste hulgas ning et see suurendab 
piiriülest konkurentsi siseturul.
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Muudatusettepanek 24

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 
määral on need hoiuste tagamise skeemiga 
tagatud.

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 
määral on need hoiuste tagamise skeemiga 
tagatud. Hoiustajatele pakutakse 
võimalust oma hoiused artikliga 7 
garanteeritud tagatiste ulatuses ilma 
trahvideta ning kõigi kogunenud 
intresside ja hüvedega välja võtta.

Or. en

Selgitus
Hoiustajaid ei tule mitte üksnes nõuetekohaselt teavitada, vaid anda neile ka võimalus kanda 
oma tagamata hoiused trahvideta üle muusse krediidiasutusse, kuna nemad ei peaks 
kannatama oma krediidiasutuse ühinemisest põhjustatud vähenenud tagatiste tõttu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon esitab [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse] toetusel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
detsembriks 2015 aruande käesoleva 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammude kohta. Kõnealune aruanne 
peaks hõlmama eelkõige võimalust 

5. Komisjon esitab [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse] toetusel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
detsembriks 2015 aruande käesoleva 
direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammude kohta.
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määrata tagatud hoiuste põhjal kindlaks 
sihttase, ilma et vähendatakse investorite 
kaitset.

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek on seotud artikli 2 lõike 1 punktis h tehtud muudatusega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa on välja jäetud

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek on seotud artiklis 11 tehtud muudatusega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa on välja jäetud

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek on seotud artiklis 11 tehtud muudatusega.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui krediidiasutus ei ole hoiuseid, mille 
maksetähtpäev on saabunud ja mis 
kuuluvad maksmisele, välja maksnud 
otseselt krediidiasutuse rahalise olukorraga 
seotud põhjustel, maksab hoiustajatele
hoiused tagasi hoiuste tagamise skeem. 
[Märkida selle krediidiasutuse nimi, kus 
konto asub] [märkida toote nimetus] on 
üldiselt tagatud vastutava hoiuste tagamise 
skeemi poolt.

Kui krediidiasutus ei ole Teie hoiust, mille 
maksetähtpäev on saabunud ja mis kuulub
maksmisele, välja maksnud otseselt 
krediidiasutuse rahalise olukorraga seotud 
põhjustel, maksab Teile kui hoiustajale
hoiused tagasi hoiuste tagamise skeem. 
[Märkida selle krediidiasutuse nimi, kus 
konto asub] [märkida toote nimetus] on 
üldiselt tagatud vastutava hoiuste tagamise 
skeemi poolt vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2011/…/EL hoiuste tagamise skeemide 
kohta.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda tarbijale arusaadavamat keelekasutust ning 
see lihtsustab III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) kasutatud mõisteid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 2 

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 ja arvelduskontol 
20 000 eurot, makstakse talle tagasi ainult 
100 000 eurot.

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

Or. en
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Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda tarbijale arusaadavamat keelekasutust ning 
see lihtsustab III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) kasutatud mõisteid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Ainult vajaduse korral]: Seda meetodit 
kohaldatakse ka juhul, kui pank tegutseb 
mitme ärinime 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 alla kuuluvad hoiused on 
tagatud kuni 100 000 euro ulatuses.

[Ainult vajaduse korral, kui liikmesriik on 
otsustanud mitte kohaldada artikli 6 lõike 
1 sätteid]: Seda meetodit kohaldatakse ka 
juhul, kui pank tegutseb mitme ärinime 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 alla 
kuuluvad hoiused on tagatud kuni 100 000 
euro ulatuses.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga rakendatakse artikli 6 lõikes 1 tehtud muudatus.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt on hoiuste tagamise skeemidega 
hõlmatud kõik jaehoiustajad ja 
äriühingud. Teatavate hoiuste suhtes 
kohaldatavad erandid on märgitud 
vastutava hoiuste tagamise skeemi 
veebilehel. Teie taotluse korral võib pank 
anda Teile teavet selle kohta, kas kindel 
toode on tagatud või mitte. Kui hoiused on 

Üldiselt on hoiustajad (era- või juriidilised 
isikud) hoiuste tagamise skeemidega 
hõlmatud. Teatavate hoiuste suhtes 
kohaldatavad erandid on märgitud 
vastutava hoiuste tagamise skeemi 
veebilehel [märkida vastutava hoiuste 
tagamise skeemi veebisaidi aadress]. Teie 
taotluse korral peab pank andma Teile 
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tagatud, kinnitab pank seda ka konto 
väljavõttel.

teavet selle kohta, kas kindel toode on 
tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, 
täpsustab pank seda ka Teie konto 
väljavõttel.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda tarbijale arusaadavamat keelekasutust ning 
see lihtsustab III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) kasutatud mõisteid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 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 eurot) 
hiljemalt kuue nädala pärast ja alates 31. 
detsembrist 2013 ühe nädala jooksul.

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 eurot) 
hiljemalt kuue nädala pärast ja alates 31. 
detsembrist 2013 kahekümne tööpäeva 
jooksul ning alates 1. jaanuarist 2016 
seitsme tööpäeva jooksul.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda tarbijale arusaadavamat keelekasutust ning 
see lihtsustab III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) kasutatud mõisteid.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Teile ei ole hoiused tagasi makstud 
kõnealuste tähtaegade jooksul, peaksite 

Kui Teile ei ole hoiused tagasi makstud 
kõnealuste tähtaegade jooksul, peaksite 
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võtma ühendust hoiuste tagamise 
skeemiga, kuna hoiuste hüvitamise nõuete 
esitamise aeg võib olla piiratud. Lisateavet 
saab järgmiselt veebilehelt [märkida 
vastutava hoiuste tagamise skeemi
veebileht].

võtma ühendust hoiuste tagamise 
skeemiga, kuna hoiuste hüvitamise nõuete 
esitamise aeg on piiratud [märkida 
liikmesriigis kohaldatav asjakohane 
periood ning täpne viide riiklikule 
õigusaktile ja kõnealuseid sätteid 
käsitlevale artiklile]. Lisateavet saab 
järgmiselt veebilehelt [märkida vastutava 
hoiuste tagamise skeemi veebileht].

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda tarbijale arusaadavamat keelekasutust ning 
see lihtsustab III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) kasutatud mõisteid. Tagasimakse 
taotlemise tähtajad on liikmesriigiti erinevad ning krediidiasutusel on praktilisem seda teavet 
kliendile pakkuda, kui et iga tarbija peab seda ise otsima.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 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. Juhul kui 
pank peaks siiski muutuma 
maksevõimetuks, makstakse Teie hoiused 
tagasi kuni 100 000 euro ulatuses.

[Ainult vajaduse korral]: Teie hoius on 
tagatud asutuse garantiiskeemiga. See 
tähendab, et kõik kõnealuse skeemi pangad 
toetavad vastastikku üksteist, et vältida 
pankade maksevõimetuks muutumist. 
Juhul kui pank peaks siiski muutuma 
maksevõimetuks, makstakse Teie hoiused 
tagasi kuni 100 000 euro ulatuses.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada III lisas (Hoiustajatele esitatav teabeleht) 
kasutatud mõisteid.
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