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LÜHISELGITUS

Direktiivi ettepaneku abil on võimalik kehtestada liidu tasandil ühtsed eeskirjad 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamiseks ja kriisilahenduseks. 
Selleks kavandatud mehhanismi eesmärk on kaitsta liidu pangandus- ja finantssüsteemi ning 
minimeerida maksumaksjate kulusid. Komisjoni ettepanek on põhjendatud, kuna selle 
eesmärk on luua pangakriiside lahendamiseks mitmed vahendid, mille abil saab võidelda 
pangandussektori süsteemse kriisi vastu, võttes turu ja ühiskonna huvides arvesse vajadust 
säilitada põhilised pangateenused ning piirata samas selliste olukordade tekkimist, kus 
makseraskustes asutused saavad riigiabi. Tehtud muudatusettepanekute eesmärk on parandada 
komisjoni esitatud direktiivi eelnõus mõningaid ebatäpsusi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu finantsturud on tugevalt 
integreerunud ning vastastikku põimunud 
paljude krediidiasutustega, mis tegutsevad 
suuresti piiriüleselt. Piiriülese 
krediidiasutuse maksejõuetus mõjutab 
suure tõenäosusega ka finantsturgude 
stabiilsust eri liikmesriikides, kus see 
tegutseb. Liikmesriikide võimetus võtta 
makseraskustes krediidiasutuse juhtimine 
üle ning lahendada selle kriis nii, et see 
hoiab ära laiema süsteemse kahju, võib 
ohustada liikmesriikide vastastikust 
usaldust ning siseturu usaldusväärsust
finantsteenuste valdkonnas. Seepärast on 
finantsturgude stabiilsus siseturu loomise 
ja toimimise väga tähtis eeltingimus.

(2) Liidu finantsturud on tugevalt 
integreerunud ning vastastikku põimunud 
paljude krediidiasutustega, mis tegutsevad 
suuresti piiriüleselt. Piiriülese 
krediidiasutuse maksejõuetus mõjutab 
suure tõenäosusega ka finantsturgude 
stabiilsust eri liikmesriikides, kus see 
tegutseb. Liikmesriikide võimetus võtta 
makseraskustes krediidiasutuse juhtimine 
üle ning lahendada selle kriis nii, et see 
hoiab ära laiema süsteemse kahju, võib 
ohustada liikmesriikide vastastikust 
usaldust ning maksumaksjate usaldust
siseturu vastu finantsteenuste valdkonnas.
Seepärast on finantsturgude stabiilsus 
siseturu loomise ja toimimise väga tähtis 
eeltingimus.

Or. bg
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Selgitus

Kõnealuse poliitilise raamistiku eesmärk on anda pädevatele ametiasutustele ühised ja 
tõhusad vahendid ning õigused tegeleda pangakriisidega ennetavalt, et tagada 
finantsstabiilsus ja minimeerida maksumaksja kantavat kahju.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Alati tuleks kaaluda maksejõuetu 
asutuse hallatud likvideerimist, enne kui 
võib võtta vastu otsuse asutuse säilitamise 
kohta tegevust jätkava ettevõttena. 
Maksejõuetu asutuse võiks säilitada 
tegevust jätkava ettevõttena ainult 
erasektori vahendite arvelt. See oleks 
võimalik saavutada ettevõtte müügi teel 
erasektorit esindavale ostjale või 
ülevõtmise teel erasektorit esindava ostja 
poolt, asutuse kohustuste allahindamise 
teel või tema võlgade konverteerimise teel 
omakapitali osaks, et saavutada 
rekapitaliseerimine.

(28) Alati tuleks kaaluda maksejõuetu 
asutuse hallatud likvideerimist, enne kui 
võib võtta vastu otsuse asutuse säilitamise 
kohta tegevust jätkava ettevõttena. 
Maksejõuetu asutuse tuleks säilitada 
tegevust jätkava ettevõttena ainult 
erasektori vahendite arvelt. See oleks 
võimalik saavutada ettevõtte müügi teel 
erasektorit esindavale ostjale või 
ülevõtmise teel erasektorit esindava ostja 
poolt, asutuse kohustuste allahindamise 
teel või tema võlgade konverteerimise teel 
omakapitali osaks, et saavutada 
rekapitaliseerimine.

Or. bg

(Tõlkija märkus: COM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „võimaluste piires” puudub.)

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on säilitada üldsuse usaldus pangandussüsteemi vastu ning 
tagada samas finantsstabiilsus ja minimeerida maksumaksjate kahju. Lisaks rõhutab direktiiv, 
et maksuraskustesse sattunud pankadele ei tohiks lubada anda riigiabi. Sellega seoses on 
vastuvõetamatu, et maksuraskustes asutus saab tegevust jätkata tänu riigi raha kasutamise 
võimalusele, isegi kui see on piiratud.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et kaitsta aktsionäride ja 
võlausaldajate õigust saada samaväärsed 
maksed, mida nad oleksid saanud 
tavapärase maksejõuetusmenetluse alusel, 
tuleks kehtestada selged kohustused seoses
asutuse varade ja kohustuste hindamisega 
ning tuleks näha ette piisav aeg, et hinnata 
nõuetekohaselt kohtlemist, mida nad 
oleksid saanud juhul, kui asutus oleks 
likvideeritud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. Sellist 
hindamist tuleks alustada juba sekkumise 
varases etapis. Enne 
kriisilahendusmeetmete võtmist tuleks 
hinnata asutuse varasid ja kohustusi ning 
seda, kas aktsionäre ja võlausaldajaid 
koheldi samamoodi, nagu oleks neid 
koheldud tavalise maksejõuetusmenetluse 
alusel. Sellise hindamise suhtes 
kohaldatakse kohtulikku kontrolli ainult 
koos kriisilahendusotsusega. Lisaks tuleks
kehtestada kohustus teha pärast 
kriisilahendusvahendite kohaldamist 
tagasivaateline võrdlus, et hinnata, kuidas 
on aktsionäre ja võlausaldajaid koheldud 
tegelikult ja kuidas oleks neid koheldud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel. Kui 
on tehtud kindlaks, et aktsionärid ja 
võlausaldajad on saanud oma nõuded 
maksetena, mis on väiksemad kui see, 
mida nad oleksid saanud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel, peaks neil 
olema õigus saada vahe ulatuses hüvitist. 
Erinevalt hindamisest, mis tehakse enne 
kriisilahendusmeetmete võtmist, peaks 
olema võimalik teha kõnealune võrdlus 
kriisilahendusotsusest eraldi. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
otsustada menetluse üle, kuidas makstakse 
aktsionäridele ja võlausaldajatele 
kohtlemisest tingitud erinevus, mis on 

(32) Selleks et kaitsta aktsionäride ja 
võlausaldajate õigust saada samaväärsed 
maksed, mida nad oleksid saanud 
tavapärase maksejõuetusmenetluse alusel, 
tuleks kehtestada selged kohustused seoses 
asutuse varade ja kohustuste hindamisega 
ning tuleks näha ette piisav aeg, et hinnata 
nõuetekohaselt, kuidas neid oleks 
koheldud, kui asutus oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel. 
Sellist hindamist peaks olema võimalik
alustada juba sekkumise varases etapis. 
Enne kriisilahendusmeetmete võtmist 
tuleks hinnata asutuse varasid ja kohustusi 
ning seda, kas aktsionäre ja võlausaldajaid 
koheldi samamoodi, nagu oleks neid 
koheldud tavalise maksejõuetusmenetluse 
alusel. Sellise hindamise suhtes tuleks 
kohaldada kohtulikku kontrolli ainult koos 
kriisilahendusotsusega. Lisaks peaks 
olema võimalik teha pärast 
kriisilahendusvahendite kohaldamist 
tagasivaateline võrdlus, et hinnata, kuidas 
on aktsionäre ja võlausaldajaid koheldud ja 
kuidas oleks neid koheldud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel, kui 
aktsionärid ja võlausaldajad sellist 
võrdlust paluvad. Kui on tehtud kindlaks, 
et aktsionärid ja võlausaldajad on saanud 
oma nõuded maksetena, mis on väiksemad 
kui see, mida nad oleksid saanud tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel, peaks neil 
olema õigus saada vahe ulatuses hüvitist. 
Erinevalt hindamisest, mis tehakse enne 
kriisilahendusmeetmete võtmist, peaks 
olema võimalik teha kõnealune võrdlus 
kriisilahendusotsusest eraldi. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
otsustada menetluse üle, kuidas makstakse 
aktsionäridele ja võlausaldajatele 
kohtlemisest tingitud erinevus, mis on 
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kindlaks tehtud. Kõnealune erinevus, kui 
see on kindlaks tehtud, tuleks maksta 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
rahastamismehhanismi alusel.

kindlaks tehtud. Igasugune kindlaks tehtud
erinevus tuleks maksta käesoleva 
direktiiviga kehtestatud 
rahastamismehhanismi alusel.

Or. bg

Selgitus

Arvestades, et enne kriisilahendusmeetmete võtmist hinnatakse, kuidas oleks aktsionäre ja 
võlausaldajaid koheldud tavalise maksejõuetusmenetluse alusel, puudub vajadus teha 
kohustuslikus korras tagasivaateline võrdlus, et hinnata seda, kuidas aktsionäre ja 
võlausaldajaid koheldi, ja seda, kuidas neid oleks koheldud tavalise maksejõuetusmenetluse 
alusel, kui aktsionärid ja võlausaldajad seda just ise ei palu. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(а) asutus rikub või on objektiivsed 
tõendid, mis toetavad otsust, et asutus 
rikub lähiajal tegevusloa kehtivuse 
jätkumisega seotud kapitalinõudeid viisil, 
mis õigustaks tegevusloa tühistamist 
pädeva asutuse poolt, sest asutus on 
kandnud või kannab tõenäoliselt kahju, mis 
ammendab kõik või põhimõtteliselt kõik 
selle omavahendid;

(а) asutus rikub või on objektiivsed 
tõendid, mis toetavad otsust, et asutus 
rikub lähiajal tegevusloa kehtivuse 
jätkumisega seotud kapitalinõudeid viisil, 
mis õigustaks tegevusloa tühistamist 
pädeva asutuse poolt, sest asutus on 
kandnud või kannab tõenäoliselt kahju, mis 
ammendab tema varad, mis vastavad kogu 
märgitud kapitalile või suuremale osale 
sellest;

Or. bg

Selgitus

Terminoloogilise täpsuse huvides tuleks rääkida „omavahendite” asemel „varadest”, kuna 
need kajastavad fikseeritud väärtust. Tegemist on arvuga, mis annab panga võlausaldajatele 
teavet panga varade kohta. Omavahendeid võib üksnes suurendada või vähendada, varasid 
võib aga ammendada. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktides a ja b osutatud ametiasutuste 
töötajad või endised töötajad;

(d) punktides a, b ja c osutatud 
ametiasutuste töötajad või endised 
töötajad;

Or. bg

Selgitus

Ametisaladuse hoidmise nõuet tuleks kohaldada mitte üksnes kriisilahendusasutuste ning 
pädevate asutuste ja EBA töötajate või endiste töötajate suhtes, vaid ka pädevate 
ministeeriumite suhtes. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 103 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitused antakse määramata ajaks
alates artiklis 116 osutatud kuupäevast.

2. Volitused antakse viieks aastaks alates 
artiklis 116 osutatud kuupäevast. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne 
volitusteks ette nähtud viieaastase 
ajavahemiku möödumist.

Or. bg

Selgitus

Komisjoni ettepanek anda delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks volitused määramata 
ajaks on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290. Isegi kui määramata aja 
ettenägemine täpsustab ka mingil moel delegeerimise kestust, ei võeta seejuures arvesse 
võimalust, et delegeerimist puudutavad konkreetsed asjaolud võivad muutuda. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 103 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 2, 4, 28, 37, 
39, 43, 86, 94, 97 ja 98 jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe 
kuu võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 2, 4, 28, 37, 
39, 43, 86, 94, 97 ja 98 jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kolme kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe 
kuu võrra.

Or. bg

Selgitus

Vastuväidete esitamiseks ettenähtud tähtaega tuleb pikendada, et parlament ja nõukogu 
saaksid delegeeritud õigusaktiga põhjalikult tutvuda ja otsustada, kas selle vastuvõtmine 
esitatud kujul on asjakohane ja nõuetele vastav.


