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Tarkistus 14
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä (FSB) julkaisi 9 päivänä 
marraskuuta 2015 
kokonaistappionkattamiskykyä (total loss-
absorbing capacity, TLAC) koskevan 
asiakirjan, jäljempänä ’TLAC-standardi’, 
jonka G-20-maat hyväksyivät 
marraskuussa 2015. TLAC-standardin 
mukaan maailmanlaajuisilla järjestelmän 
kannalta merkittävillä pankeilla, 
jäljempänä ’G-SIB-pankki’, joista 
käytetään unionin kehyksessä nimitystä 
maailmanlaajuiset järjestelmän kannalta 
merkittävät laitokset, jäljempänä ’G-SII-
laitos’, on oltava riittävä vähimmäismäärä 
vahvasti tappionkattamiskykyisiä 
(alentamiskelpoisia) velkoja, joilla 
varmistetaan sujuva ja nopea tappioiden 
kattaminen ja pääomapohjan 
vahvistaminen kriisinratkaisussa. Komissio 
sitoutui 24 päivänä marraskuuta 2015 
antamassaan tiedonannossa11 esittämään 
vuoden 2016 loppuun mennessä 
säädösehdotuksen, jolla TLAC-standardi 
voidaan panna täytäntöön kansainvälisesti 
sovittuun määräaikaan eli vuoteen 2019 
mennessä.

(1) Finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä (FSB) julkaisi 9 päivänä 
marraskuuta 2015 
kokonaistappionkattamiskykyä (total loss-
absorbing capacity, TLAC) koskevan 
asiakirjan, jäljempänä ’TLAC-standardi’, 
jonka G-20-maat hyväksyivät 
marraskuussa 2015. TLAC-standardin 
mukaan maailmanlaajuisilla järjestelmän 
kannalta merkittävillä pankeilla, 
jäljempänä ’G-SIB-pankki’, joista 
käytetään unionin kehyksessä nimitystä 
maailmanlaajuiset järjestelmän kannalta 
merkittävät laitokset, jäljempänä ’G-SII-
laitos’, on oltava riittävä vähimmäismäärä 
vahvasti tappionkattamiskykyisiä 
(alentamiskelpoisia) velkoja, joilla 
varmistetaan sujuva ja nopea tappioiden 
kattaminen ja pääomapohjan 
vahvistaminen kriisinratkaisussa. Toisaalta 
tämän jälkeinen mittava julkisten varojen 
käyttö pankkien pääomapohjan 
vahvistamiseen on osoittanut, että 
pankkiunionin sääntelykehys ja 
institutionaalinen kehys ovat täysin 
riittämättömiä ongelman ratkaisemiseen.
Komissio sitoutui 24 päivänä marraskuuta 
2015 antamassaan tiedonannossa11

esittämään vuoden 2016 loppuun mennessä 
säädösehdotuksen, jolla TLAC-standardi 
voidaan panna täytäntöön kansainvälisesti 
sovittuun määräaikaan eli vuoteen 2019 
mennessä.

_________________ _________________

11 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 

11 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 
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sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Pankkiunionin toteuttaminen” 
(24.11.2016, COM(2015)0587).

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Pankkiunionin toteuttaminen” 
(24.11.2016, COM(2015)0587).

Or. pt

Tarkistus 15
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun TLAC-standardi pannaan 
unionissa täytäntöön, on otettava huomioon 
nykyinen laitoskohtainen omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus (minimum 
requirement for own funds and eligible 
liabilities), jäljempänä ’MREL-
vähimmäisvaatimus’, jota sovelletaan 
kaikkiin unionin luottolaitoksiin ja 
sijoituspalveluyrityksiin ja josta säädetään 
Euroopan unionin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/59/EU12 . Koska sekä 
TLAC-standardilla että MREL-
vähimmäisvaatimuksella on sama tavoite 
eli varmistaa, että unionin laitosten 
tappionkattamiskyky ja pääomanpohjan 
vahvistamiskyky ovat riittävät, näiden 
kahden vaatimuksen olisi oltava yleistä 
kehystä täydentäviä osatekijöitä. 
Käytännössä G-SII-laitoksia koskeva 
TLAC-standardin mukainen 
yhdenmukaistettu vähimmäistaso, 
jäljempänä ’TLAC-vähimmäisvaatimus’, 
olisi otettava käyttöön unionin 
lainsäädännössä muuttamalla asetusta (EU) 
N:o 575/201313 ja G-SII-laitoksia koskeva
laitoskohtainen korotus ja muita kuin G-
SII-laitoksia koskeva laitoskohtainen 
vaatimus eli omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus tekemällä 
kohdennettuja muutoksia 
direktiiviin 2014/59/EU ja asetukseen (EU) 

(2) Kun TLAC-standardi pannaan 
unionissa täytäntöön, on otettava huomioon 
nykyinen laitoskohtainen omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus (minimum 
requirement for own funds and eligible 
liabilities), jäljempänä ’MREL-
vähimmäisvaatimus’, jota sovelletaan 
kaikkiin unionin luottolaitoksiin ja 
sijoituspalveluyrityksiin ja josta säädetään 
Euroopan unionin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/59/EU12 . Koska sekä 
TLAC-standardilla että MREL-
vähimmäisvaatimuksella on sama tavoite 
eli varmistaa, että unionin laitosten 
tappionkattamiskyky ja pääomanpohjan 
vahvistamiskyky ovat riittävät, näiden 
kahden vaatimuksen olisi oltava yleistä 
kehystä täydentäviä osatekijöitä. 
Käytännössä kokonaistappionsietokyvyn
mukainen yhdenmukaistettu 
vähimmäistaso, jäljempänä ’TLAC-
vähimmäisvaatimus’, olisi otettava 
käyttöön unionin lainsäädännössä 
muuttamalla asetusta (EU) N:o 575/201313, 
ja laitoskohtainen korotus eli omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus tekemällä 
kohdennettuja muutoksia 
direktiiviin 2014/59/EU ja asetukseen (EU) 
N:o 806/201414. Laitosten 
tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan 
vahvistamiskyvyn osalta tämän asetuksen 
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N:o 806/201414. Laitosten 
tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan 
vahvistamiskyvyn osalta tämän asetuksen 
säännöksiä olisi sovellettava 
johdonmukaisesti edellä mainittujen 
säädösten ja direktiivin 2013/36/EU15

säännösten kanssa.

säännöksiä olisi sovellettava 
johdonmukaisesti edellä mainittujen 
säädösten ja direktiivin 2013/36/EU15

säännösten kanssa.

_________________ _________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä (EUVL L 173, 
12.6.2014, s. 190).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä (EUVL L 173, 
12.6.2014, s. 190).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 1).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2014, 
yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn 
vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua 
varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
ja yhteisen kriisinratkaisurahaston 
puitteissa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL 
L 225, 30.7.2014, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 
15 päivänä heinäkuuta 2014, 
yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn 
vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua 
varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
ja yhteisen kriisinratkaisurahaston 
puitteissa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL 
L 225, 30.7.2014, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, 
direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, 
direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

Or. en
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Tarkistus 16
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa ei sovelleta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä TLAC-
standardin täytäntöönpanossa, laitoksille 
aiheutuisi lisäkustannuksia ja oikeudellista 
epävarmuutta ja velan arvon alentamisen 
soveltaminen rajojen yli toimivissa 
laitoksissa vaikeutuisi. 
Yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen 
puuttuminen johtaisi myös kilpailun 
vääristymiseen sisämarkkinoilla, koska 
voimassa olevien vaatimusten ja TLAC-
standardin noudattamisesta laitoksille 
aiheutuvat kustannukset saattavat vaihdella 
osallistuvissa jäsenvaltioissa 
huomattavasti. On välttämätöntä poistaa 
tällaiset sisämarkkinoiden toiminnan esteet 
ja välttää kilpailun vääristymiset, joita 
aiheutuu, jos TLAC-standardin 
täytäntöönpanoa varten ei ole laadittu 
yhdenmukaistettuja sääntöjä. Tämän 
vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle 
asetukselle on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, 
sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

(3) Jos yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa ei sovelleta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä TLAC-
standardin täytäntöönpanossa, laitoksille 
aiheutuisi lisäkustannuksia ja oikeudellista 
epävarmuutta ja velan arvon alentamisen 
soveltaminen rajojen yli toimivissa 
laitoksissa vaikeutuisi. 
Yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen 
puuttuminen johtaisi myös kilpailun 
vääristymiseen sisämarkkinoilla, koska 
voimassa olevien vaatimusten ja TLAC-
standardin noudattamisesta laitoksille 
aiheutuvat kustannukset saattavat vaihdella 
osallistuvissa jäsenvaltioissa 
huomattavasti. On välttämätöntä poistaa 
tällaiset sisämarkkinoiden toiminnan esteet 
ja välttää kilpailun vääristymiset, joita 
aiheutuu, jos TLAC-standardin 
täytäntöönpanoa varten ei ole laadittu 
yhdenmukaistettuja sääntöjä. Tämän 
vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle 
asetukselle on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, 
sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti. Toisaalta 
pankkiunionin hiljattain kiihdyttämä 
rahoitusalan keskittymiskehitys on 
korostanut alan epävakautta ja lisännyt 
”liian suuria kaatumaan” olevien 
yksiköiden merkitystä vaarantaen koko 
järjestelmän uskottavuuden.

Or. pt
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Tarkistus 17
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa ei sovelleta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä TLAC-
standardin täytäntöönpanossa, laitoksille 
aiheutuisi lisäkustannuksia ja oikeudellista 
epävarmuutta ja velan arvon alentamisen 
soveltaminen rajojen yli toimivissa 
laitoksissa vaikeutuisi. 
Yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen 
puuttuminen johtaisi myös kilpailun 
vääristymiseen sisämarkkinoilla, koska 
voimassa olevien vaatimusten ja TLAC-
standardin noudattamisesta laitoksille 
aiheutuvat kustannukset saattavat vaihdella 
osallistuvissa jäsenvaltioissa 
huomattavasti. On välttämätöntä poistaa 
tällaiset sisämarkkinoiden toiminnan esteet 
ja välttää kilpailun vääristymiset, joita 
aiheutuu, jos TLAC-standardin 
täytäntöönpanoa varten ei ole laadittu 
yhdenmukaistettuja sääntöjä. Tämän 
vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle 
asetukselle on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, 
sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

(3) Jos yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa ei sovelleta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä TLAC-
standardin täytäntöönpanossa, se 
aiheuttaisi lisäkustannuksia ja 
oikeudellista epävarmuutta ja velan arvon 
alentamisen soveltaminen rajojen yli 
toimivissa laitoksissa vaikeutuisi. 
Yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen 
puuttuminen johtaisi myös kilpailun 
vääristymiseen sisämarkkinoilla, koska 
voimassa olevien vaatimusten ja TLAC-
standardin noudattamisesta laitoksille 
aiheutuvat kustannukset saattavat vaihdella 
osallistuvissa jäsenvaltioissa 
huomattavasti. On välttämätöntä poistaa 
tällaiset sisämarkkinoiden toiminnan esteet 
ja välttää kilpailun vääristymiset, joita 
aiheutuu, jos TLAC-standardin 
täytäntöönpanoa varten ei ole laadittu 
yhdenmukaistettuja sääntöjä. Tämän 
vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle 
asetukselle on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, 
sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 18
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(5) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että laitosten kyky kattaa 
tappioita ja vahvistaa pääomapohjaa on 
riittävä, jotta kriisinratkaisussa tappioiden 
kattaminen ja pääomapohjan 
vahvistaminen onnistuvat sujuvasti ja 
nopeasti niin, että vaikutus 
rahoitusvakauteen ja veronmaksajiin on 
mahdollisimman vähäinen. Tämä voidaan 
saavuttaa siten, että laitokset noudattavat 
asetuksen (EU) N:o 806/2014 mukaista 
laitoskohtaista omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimusta.

(5) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että laitosten kyky kattaa 
tappioita ja vahvistaa pääomapohjaa on 
riittävä, jotta kriisinratkaisussa tappioiden 
kattaminen ja pääomapohjan 
vahvistaminen onnistuvat sujuvasti ja 
nopeasti niin, että vaikutus 
rahoitusvakauteen ja veronmaksajiin on 
mahdollisimman vähäinen. Tämä voidaan 
saavuttaa siten, että laitokset noudattavat 
asetuksen (EU) N:o 806/2014 mukaista 
laitoskohtaista omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimusta. Voidakseen hoitaa 
tehtäväänsä tehokkaasti 
kriisinratkaisuneuvoston on voitava 
päätöksenteossaan mahdollisimman 
pitkälle välttää perustoimintojen 
ulkoistamista.

Or. pt

Tarkistus 19
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) MREL-vähimmäisvaatimusta 
koskevat velkojen hyväksyttävyyskriteerit 
olisi sovitettava yhteen asetuksessa (EU) 
N:o 575/2013 TLAC-
vähimmäisvaatimuksen osalta 
vahvistettujen kriteerien kanssa tässä 
asetuksessa säädettyjen täydentävien 
mukautusten ja vaatimusten mukaisesti.
Etenkin tietyt velkainstrumentit, jotka 
sisältävät kytketyn johdannaisosan, kuten 
tietyt strukturoidut velkakirjat, olisi 
hyväksyttävä MREL-
vähimmäisvaatimuksen täyttämiseksi siltä 
osin kuin niiden kiinteä pääomamäärä 
voidaan maksaa takaisin 
erääntymispäivänä ja ainoastaan 
lisätuotto on yhdistetty johdannaiseen ja 

(7) MREL-vähimmäisvaatimusta 
koskevat velkojen arvon alentamisen 
hyväksyttävyyskriteerit olisi sovitettava 
yhteen asetuksessa (EU) N:o 575/2013 
TLAC-vähimmäisvaatimuksen osalta 
vahvistettujen kriteerien kanssa.
Hyväksyttävien velkojen olisi oltava 
muihin velkoihin nähden selvästi 
etuoikeudeltaan huonompia, jotta 
estetään se, että velkojat jäävät 
kriisinratkaisussa huonompaan asemaan.
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on riippuvainen referenssiomaisuuserän 
tuotosta. Kiinteän pääomamäärän osalta 
instrumenttien olisi oltava 
kriisinratkaisussa tappioita vahvasti 
kattavia ja helposti alennettavissa.

Or. en

Tarkistus 20
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
täyttämiseksi huomioon otettavien 
velkojen määritelmään sisältyvät 
periaatteessa kaikki velat, jotka johtuvat 
saamisista vakuudettomilta 
etuoikeudettomilta velkojilta (muut kuin 
etuoikeudeltaan huonommat velat), paitsi 
jos ne eivät täytä tämän asetuksen 
erityisiä hyväksyttävyyskriteerejä. Jotta 
laitosten purkamismahdollisuuksia 
parannettaisiin käyttämällä tehokkaasti 
velan arvon alentamista, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
vaatia, että laitoskohtainen vaatimus 
täytetään etuoikeudeltaan huonommilla 
veloilla, erityisesti jos on olemassa selviä 
viitteitä siitä, että velkojat, joita velan 
arvon alentaminen koskee, kärsivät 
kriisinratkaisussa todennäköisesti 
suurempia tappioita kuin ne mahdollisesti 
kärsisivät maksukyvyttömyysmenettelyssä. 
MREL-vähimmäisvaatimuksen 
täyttämistä etuoikeudeltaan huonommilla 
veloilla olisi vaadittava ainoastaan tasolla, 
joka on tarpeen sen estämiseksi, että 
velkojien tappiot ovat kriisinratkaisussa 
suuremmat kuin ne olisivat 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Se, että 
kriisinratkaisuneuvosto vaatii 
velkainstrumenttien etuoikeusaseman 
muuttamista MREL-

(8) Jotta laitosten 
purkamismahdollisuuksia parannettaisiin 
käyttämällä tehokkaasti velan arvon 
alentamista, kriisinratkaisuneuvoston olisi 
vaadittava, että laitoskohtainen vaatimus 
täytetään etuoikeudeltaan huonommilla 
veloilla, erityisesti jos on olemassa selviä 
viitteitä siitä, että velkojat, joita velan 
arvon alentaminen koskee, kärsivät 
kriisinratkaisussa todennäköisesti 
suurempia tappioita kuin ne mahdollisesti 
kärsisivät maksukyvyttömyysmenettelyssä.
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vähimmäisvaatimuksen täyttämiseksi, ei 
saisi vaikuttaa mahdollisuuteen täyttää 
TLAC-vähimmäisvaatimus muilla kuin 
etuoikeudeltaan huonommilla 
velkainstrumenteilla asetuksen (EU) N:o 
575/2013 mukaisesti TLAC-standardissa 
sallitulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 21
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
avulla laitosten olisi pystyttävä kattamaan 
kriisinratkaisun odotetut tappiot ja 
vahvistamaan laitoksen pääomapohjaa 
kriisinratkaisun jälkeen. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi valitsemansa 
kriisinratkaisustrategian pohjalta 
perusteltava asianmukaisesti MREL-
vähimmäisvaatimuksen taso erityisesti siltä 
osin kuin on kyse direktiivin 2013/36/EU 
104 a artiklassa tarkoitetun, pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavaa määrää 
koskevan vaatimuksen tarpeesta ja tasosta. 
Tason olisi muodostuttava summasta, joka 
saadaan laskemalla yhteen kriisinratkaisun 
odotetut tappiot, jotka vastaavat laitoksen 
omia varoja koskevaa vaatimusta, ja 
pääomapohjan vahvistamiseen tarvittava 
määrä, jonka avulla laitos voi 
kriisinratkaisun jälkeen täyttää toimiluvan 
jatkumisen edellyttämät omia varoja 
koskevat vaatimukset, jotta se voi jatkaa 
toimintaansa valitun 
kriisinratkaisustrategian mukaisesti. 
MREL-vähimmäisvaatimus olisi ilmaistava 
prosenttiosuutena kokonaisriskistä ja 
vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa 
käytettävästä vastuumäärästä, ja laitosten 
olisi täytettävä molempien perusteella 

(9) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
avulla laitosten olisi pystyttävä kattamaan 
kriisinratkaisun odotetut tappiot ja 
vahvistamaan laitoksen pääomapohjaa 
kriisinratkaisun jälkeen. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi valitsemansa 
kriisinratkaisustrategian pohjalta 
perusteltava asianmukaisesti MREL-
vähimmäisvaatimuksen taso erityisesti siltä 
osin kuin on kyse direktiivin 2013/36/EU 
104 a artiklassa tarkoitetun, pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavaa määrää 
koskevan vaatimuksen tarpeesta ja tasosta. 
Tason olisi muodostuttava summasta, joka 
saadaan laskemalla yhteen kriisinratkaisun 
odotetut tappiot, jotka vastaavat laitoksen 
omia varoja koskevaa vaatimusta, ja 
pääomapohjan vahvistamiseen tarvittava 
määrä, jonka avulla laitos voi 
kriisinratkaisun jälkeen täyttää toimiluvan 
jatkumisen edellyttämät omia varoja 
koskevat vaatimukset, jotta se voi jatkaa 
toimintaansa valitun 
kriisinratkaisustrategian mukaisesti. 
MREL-vähimmäisvaatimus olisi ilmaistava 
prosenttiosuutena kokonaisriskistä ja 
vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa 
käytettävästä vastuumäärästä, ja laitosten 
olisi täytettävä molempien perusteella 
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lasketut tasot samanaikaisesti. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
mukauttaa pääomapohjan vahvistamista 
koskevia määriä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa vastaamaan 
riittävästi lisääntyneitä riskejä, jotka 
vaikuttavat kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin liiketoimintamallista, 
rahoitusmallista ja yleisestä 
riskiprofiilista johtuviin 
purkamismahdollisuuksiin, ja tällaisissa 
rajatuissa olosuhteissa edellyttää, että 12 
d artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut
pääomapohjan vahvistamista koskevat 
määrät ylittyvät.

lasketut tasot samanaikaisesti. 
Kriisinratkaisuviranomaisen olisi voitava 
mukauttaa pääomapohjan vahvistamista 
koskevia määriä ylöspäin lisätäkseen 
turvamarginaalin sellaisten kustannusten 
kattamiseksi, joita saattaa aiheutua joko 
kriisinratkaisusuunnitelmien tai 
liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelman 
täytäntöönpanon seurauksena.

Or. en

Tarkistus 22
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) G-SII-laitosten 
purkamismahdollisuuksien parantamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
määrätä niille laitoskohtainen MREL-
vähimmäisvaatimus asetuksessa (EU) N:o 
575/2013 säädetyn TLAC-
vähimmäisvaatimuksen lisäksi. Tällainen 
laitoskohtainen MREL-vähimmäisvaatimus 
voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, jos 
TLAC-vähimmäisvaatimus ei riitä 
kattamaan tappioita tai vahvistamaan G-
SII-laitoksen pääomapohjaa valitun 
kriisinratkaisustrategian mukaisesti.

(10) G-SII-laitosten, G-SII-laitosten ja 
sellaisten laitosten, joita ei pidetä 
vähemmän merkittävinä neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1024/20131a

mukaisesti, purkamismahdollisuuksien 
parantamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi voitava määrätä niille laitoskohtainen 
MREL-vähimmäisvaatimus asetuksessa 
(EU) N:o 575/2013 säädetyn TLAC-
vähimmäisvaatimuksen lisäksi. Tällainen 
laitoskohtainen MREL-vähimmäisvaatimus 
voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, jos 
toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että
TLAC-vähimmäisvaatimus ei riitä
kattamaan tappioita tai vahvistamaan G-
SII-laitoksen pääomapohjaa valitun 
kriisinratkaisustrategian mukaisesti.

________________

1 a Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 
annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 
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luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 
s. 63).

Or. en

Tarkistus 23
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) G-SII-laitosten 
purkamismahdollisuuksien parantamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
määrätä niille laitoskohtainen MREL-
vähimmäisvaatimus asetuksessa (EU) N:o 
575/2013 säädetyn TLAC-
vähimmäisvaatimuksen lisäksi. Tällainen 
laitoskohtainen MREL-
vähimmäisvaatimus voidaan ottaa 
käyttöön ainoastaan, jos TLAC-
vähimmäisvaatimus ei riitä kattamaan 
tappioita tai vahvistamaan G-SII-
laitoksen pääomapohjaa valitun 
kriisinratkaisustrategian mukaisesti.

(10) G-SII-laitosten 
purkamismahdollisuuksien parantamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
määrätä niille laitoskohtainen MREL-
vähimmäisvaatimus asetuksessa (EU) N:o 
575/2013 säädetyn TLAC-
vähimmäisvaatimuksen lisäksi, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi.

Or. en

Tarkistus 24
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
tasoa määritettäessä 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon laitoksen merkitys järjestelmän 

(11) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
tasoa määritettäessä 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon laitoksen merkitys järjestelmän 
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kannalta ja sen kaatumisen mahdolliset 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen. 
Sen olisi varmistettava, että G-SII-
laitoksilla ja muilla vastaavilla 
osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivilla 
järjestelmän kannalta merkittävillä 
laitoksilla on tasapuoliset 
toimintaedellytykset. Siksi niiden laitosten 
MREL-vähimmäisvaatimusten, joita ei ole 
yksilöity G-SII-laitoksiksi mutta jotka ovat 
osallistuvissa jäsenvaltioissa järjestelmän 
kannalta yhtä merkittäviä kuin G-SII-
laitokset, ei pitäisi poiketa tasoltaan ja 
muodoltaan suhteettoman paljon G-SII-
laitoksille yleisesti asetetusta MREL-
vähimmäisvaatimuksesta.

kannalta ja sen kaatumisen mahdolliset 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen. 
Sen olisi varmistettava, että G-SII-
laitoksilla ja muilla vastaavilla 
osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivilla 
järjestelmän kannalta merkittävillä 
laitoksilla on tasapuoliset 
toimintaedellytykset, kuten O–SII-
laitoksilla ja sellaisilla laitoksilla, joita ei 
pidetä vähemmän merkittävinä neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1024/20131a

mukaisesti. Siksi niiden laitosten MREL-
vähimmäisvaatimusten, joita ei ole 
yksilöity G-SII-laitoksiksi mutta jotka ovat 
osallistuvissa jäsenvaltioissa järjestelmän 
kannalta yhtä merkittäviä kuin G-SII-
laitokset, ei pitäisi poiketa tasoltaan ja 
muodoltaan G-SII-laitoksille yleisesti 
asetetusta MREL-
vähimmäisvaatimuksesta.

________________

1 a Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 
annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 
s. 63).

Or. en

Tarkistus 25
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
tasoa määritettäessä 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon laitoksen merkitys järjestelmän 
kannalta ja sen kaatumisen mahdolliset 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen. 
Sen olisi varmistettava, että G-SII-

(11) MREL-vähimmäisvaatimuksen 
tasoa määritettäessä 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon laitoksen merkitys järjestelmän 
kannalta ja sen kaatumisen mahdolliset 
haitalliset vaikutukset rahoitusvakauteen. 
Sen olisi varmistettava, että G-SII-
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laitoksilla ja muilla vastaavilla 
osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivilla 
järjestelmän kannalta merkittävillä 
laitoksilla on tasapuoliset 
toimintaedellytykset. Siksi niiden laitosten 
MREL-vähimmäisvaatimusten, joita ei ole 
yksilöity G-SII-laitoksiksi mutta jotka ovat 
osallistuvissa jäsenvaltioissa järjestelmän 
kannalta yhtä merkittäviä kuin G-SII-
laitokset, ei pitäisi poiketa tasoltaan ja 
muodoltaan suhteettoman paljon G-SII-
laitoksille yleisesti asetetusta MREL-
vähimmäisvaatimuksesta.

laitoksilla ja muilla vastaavilla 
osallistuvissa jäsenvaltioissa toimivilla 
järjestelmän kannalta merkittävillä 
laitoksilla on tasapuoliset 
toimintaedellytykset. Siksi niiden laitosten 
MREL-vähimmäisvaatimusten, joita ei ole 
yksilöity G-SII-laitoksiksi mutta jotka ovat 
osallistuvissa jäsenvaltioissa järjestelmän 
kannalta yhtä merkittäviä kuin G-SII-
laitokset, ei pitäisi poiketa tasoltaan ja 
muodoltaan suhteettoman paljon G-SII-
laitoksille yleisesti asetetusta MREL-
vähimmäisvaatimuksesta, ja ne voivat 
myös ylittää tämän tason.

Or. en

Tarkistus 26
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Direktiivissä 2013/36/EU 
toimivaltaiselle viranomaiselle annettujen 
valtuuksien tapaan 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
lupa asettaa laitoksille korkeatasoisempia 
vähimmäisvaatimuksia ja samalla puuttua 
joustavammin tasojen rikkomisiin, 
erityisesti lieventämällä tällaisten 
rikkomusten automaattisia vaikutuksia 
jakokelpoisen enimmäismäärän 
rajoituksiin. Kriisinratkaisuneuvoston 
olisi voitava antaa laitoksille ohjeistusta 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja 
direktiivissä 2013/36/EU säädetyt omien 
varojen vaatimusten tasot ylittäviä määriä 
koskevien vaatimusten täyttämisestä 
tappioiden kattamiseksi kriisinratkaisussa 
ja/tai varmistaa, että markkinoilla säilyy 
riittävä luottamus laitosta kohtaan 
kriisinratkaisun jälkeen. Jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus direktiivin 
2013/36/EU kanssa, ohjeistusta 

(12) Direktiivissä 2013/36/EU 
toimivaltaiselle viranomaiselle annettujen 
valtuuksien tapaan tässä direktiivissä 
kriisinratkaisuviranomaisille olisi 
annettava lupa vaatia laitoksia täyttämään 
korkeatasoisempia vähimmäisvaatimuksia, 
kun se katsotaan kriisinratkaisun 
kannalta tarpeelliseksi.
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lisätappioiden kattamiseksi voidaan antaa 
ainoastaan, jos toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset ovat pyytäneet 
pääomaa koskevaa ohjeistusta direktiivin 
2013/36/EU mukaisesti, eikä taso saisi 
ylittää kyseisessä ohjeistuksessa pyydettyä 
tasoa. Pääomapohjan vahvistamiseen 
käytettävän määrän osalta ohjeistuksessa 
esitetyllä tasolla, jolla varmistetaan 
markkinoiden luottamus, olisi 
varmistettava, että laitos voi edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan sekä kattaa toimintansa uudelleen 
organisointia koskevat kulut 
kriisinratkaisun jälkeen.
Markkinaluottamuspuskuri ei saisi olla 
suurempi kuin direktiivin 2013/36/EU 
mukainen yhdistetty 
pääomapuskurivaatimus, ellei korkeampi 
taso ole tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi voitava vaatia, että MREL-
vähimmäisvaatimusta korotetaan 
kattamaan ohjeistuksessa tarkoitettu 
määrä. Arvioidessaan, onko 
epäonnistuminen jatkuvaa, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon yhteisön direktiivin 
2014/59/EU vaatimusten mukaisesti 
toimittamat kertomukset MREL-
vähimmäisvaatimuksesta.

Or. en

Tarkistus 27
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(12) Direktiivissä 2013/36/EU 
toimivaltaiselle viranomaiselle annettujen 
valtuuksien tapaan 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
lupa asettaa laitoksille korkeatasoisempia 
vähimmäisvaatimuksia ja samalla puuttua 
joustavammin tasojen rikkomisiin, 
erityisesti lieventämällä tällaisten 
rikkomusten automaattisia vaikutuksia 
jakokelpoisen enimmäismäärän 
rajoituksiin. Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
voitava antaa laitoksille ohjeistusta 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja 
direktiivissä 2013/36/EU säädetyt omien 
varojen vaatimusten tasot ylittäviä määriä 
koskevien vaatimusten täyttämisestä 
tappioiden kattamiseksi kriisinratkaisussa 
ja/tai varmistaa, että markkinoilla säilyy 
riittävä luottamus laitosta kohtaan 
kriisinratkaisun jälkeen. Jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus direktiivin 
2013/36/EU kanssa, ohjeistusta 
lisätappioiden kattamiseksi voidaan antaa 
ainoastaan, jos toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset ovat pyytäneet 
pääomaa koskevaa ohjeistusta direktiivin 
2013/36/EU mukaisesti, eikä taso saisi 
ylittää kyseisessä ohjeistuksessa pyydettyä 
tasoa. Pääomapohjan vahvistamiseen 
käytettävän määrän osalta ohjeistuksessa 
esitetyllä tasolla, jolla varmistetaan 
markkinoiden luottamus, olisi 
varmistettava, että laitos voi edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan sekä kattaa toimintansa uudelleen 
organisointia koskevat kulut 
kriisinratkaisun jälkeen.
Markkinaluottamuspuskuri ei saisi olla 
suurempi kuin direktiivin 2013/36/EU 
mukainen yhdistetty 
pääomapuskurivaatimus, ellei korkeampi 
taso ole tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi voitava vaatia, että MREL-

(12) Direktiivissä 2013/36/EU 
toimivaltaiselle viranomaiselle annettujen 
valtuuksien tapaan 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
lupa asettaa laitoksille korkeatasoisempia 
vähimmäisvaatimuksia ja samalla puuttua 
joustavammin tasojen rikkomisiin, 
erityisesti lieventämällä tällaisten 
rikkomusten automaattisia vaikutuksia 
jakokelpoisen enimmäismäärän 
rajoituksiin. Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
voitava antaa laitoksille ohjeistusta 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja 
direktiivissä 2013/36/EU säädetyt omien 
varojen vaatimusten tasot ylittäviä määriä 
koskevien vaatimusten täyttämisestä 
tappioiden kattamiseksi kriisinratkaisussa 
ja/tai varmistaa, että markkinoilla säilyy 
riittävä luottamus laitosta kohtaan 
kriisinratkaisun jälkeen. Pääomapohjan 
vahvistamiseen käytettävän määrän osalta 
ohjeistuksessa esitetyllä tasolla, jolla 
varmistetaan markkinoiden luottamus, olisi 
varmistettava, että laitos voi edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, sen jakokelpoisia 
enimmäismääriä tulisi osittain rajoittaa.
Jos yhteisö ei onnistu enintään kuuden 
kuukauden aikana hankkimaan 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, 
toimivaltaisten viranomaisten tulisi 
käyttää valtuuksiaan ja puuttua MREL-
vähimmäisvaatimuksen rikkomuksiin.
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vähimmäisvaatimusta korotetaan 
kattamaan ohjeistuksessa tarkoitettu 
määrä. Arvioidessaan, onko 
epäonnistuminen jatkuvaa, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi otettava 
huomioon yhteisön direktiivin 
2014/59/EU vaatimusten mukaisesti 
toimittamat kertomukset MREL-
vähimmäisvaatimuksesta.

Or. en

Tarkistus 28
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sellaisten laitosten, jotka eivät ole 
kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä, 
olisi täytettävä laitoskohtainen vaatimus 
yksittäisten laitosten tasolla. Tällaisten 
laitosten kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen olisi yleisesti ottaen katettava 
laitosten tappionkattamistarpeet ja 
pääomapohjan vahvistamistarpeet siten, 
että ne hankkivat laitosten liikkeeseen 
laskemia hyväksyttäviä velkoja ja 
alaskirjaavat tai muuttavat ne 
omistusinstrumenteiksi, kun kyseiset 
laitokset eivät enää ole elinkelpoisia. Täten 
sellaisiin laitoksiin sovellettavaa MREL-
vähimmäisvaatimusta, jotka eivät ole 
kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä, 
olisi sovellettava yhdessä ja 
johdonmukaisesti niiden vaatimusten 
kanssa, joita sovelletaan kriisinratkaisun 
kohteena oleviin yhteisöihin. Näin 
kriisinratkaisuneuvosto voisi purkaa 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
asettamatta sen tiettyä tytäryritystä 
kriisinratkaisun kohteeksi ja estää siten 
markkinoihin kohdistuvat mahdollisesti 
haitalliset vaikutukset. Hyväksyttävien 
velkojen liikkeeseen laskeminen 

(14) Sellaisten laitosten, jotka eivät ole 
kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä, 
olisi täytettävä laitoskohtainen vaatimus 
yksittäisten laitosten tasolla. Tällaisten 
laitosten kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen olisi yleisesti ottaen katettava 
laitosten tappionkattamistarpeet ja 
pääomapohjan vahvistamistarpeet siten, 
että ne hankkivat laitosten liikkeeseen 
laskemia hyväksyttäviä velkoja ja 
alaskirjaavat tai muuttavat ne 
omistusinstrumenteiksi, kun kyseiset 
laitokset eivät enää ole elinkelpoisia. Täten 
sellaisiin laitoksiin sovellettavaa MREL-
vähimmäisvaatimusta, jotka eivät ole 
kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä, 
olisi sovellettava yhdessä ja 
johdonmukaisesti niiden vaatimusten 
kanssa, joita sovelletaan kriisinratkaisun 
kohteena oleviin yhteisöihin. Näin 
kriisinratkaisuneuvosto voisi purkaa 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
asettamatta sen tiettyä tytäryritystä 
kriisinratkaisun kohteeksi ja estää siten 
markkinoihin kohdistuvat mahdollisesti 
haitalliset vaikutukset. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi myös 
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kriisinratkaisun kohteena oleville 
yhteisöille pitäisi voida 
kriisinratkaisuneuvoston suostumuksella 
korvata kriisinratkaisun kohteena olevan 
yhteisön ja sen tytäryritysten välisillä 
vakuudellisilla takauksilla, jotka 
lankeavat maksettaviksi sellaisten 
ajallisten edellytysten täyttyessä, jotka 
vastaavat hyväksyttävien velkojen 
alaskirjaukseen tai muuntamiseen 
oikeuttavia edellytyksiä. Takauksen 
kattavan vakuuden likviditeetin olisi 
oltava erittäin korkea ja luotto- ja 
markkinariskin minimaalinen.
Kriisinratkaisuneuvoston olisi myös 
voitava luopua kokonaan sellaisiin 
laitoksiin sovellettavan MREL-
vähimmäisvaatimuksen soveltamisesta, 
jotka eivät ole kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä, jos sekä kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö että sen 
tytäryritykset ovat sijoittautuneet samaan 
osallistuvaan jäsenvaltioon.

voitava luopua kokonaan sellaisiin 
laitoksiin sovellettavan MREL-
vähimmäisvaatimuksen soveltamisesta, 
jotka eivät ole kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä, jos sekä kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö että sen 
tytäryritykset ovat sijoittautuneet samaan 
osallistuvaan jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 29
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimivaltaisten viranomaisten, 
kriisinratkaisuviranomaisten ja 
kriisinratkaisuneuvoston olisi puututtava 
kaikkiin TLAC-vähimmäisvaatimuksen ja 
MREL-vähimmäisvaatimuksen rikkomisiin 
ja korjattava puutteet. Koska vaatimusten 
rikkominen voi olla este laitoksen tai 
konsernin purkamiselle, 
purkamismahdollisuuksien esteiden 
poistamista koskevia nykyisiä menettelyjä 
olisi lyhennettävä, jotta mahdollisiin 
vaatimusten rikkomisiin voitaisiin puuttua 
ripeästi. Kriisinratkaisuneuvoston olisi 

(16) Toimivaltaisten viranomaisten, 
kriisinratkaisuviranomaisten ja 
kriisinratkaisuneuvoston olisi puututtava 
kaikkiin TLAC-vähimmäisvaatimuksen ja 
MREL-vähimmäisvaatimuksen rikkomisiin 
ja korjattava puutteet. Koska vaatimusten 
rikkomisen pitäisi olla este laitoksen tai 
konsernin purkamiselle, 
purkamismahdollisuuksien esteiden 
poistamista koskevia nykyisiä menettelyjä 
olisi lyhennettävä, jotta mahdollisiin 
vaatimusten rikkomisiin voitaisiin puuttua 
ripeästi. Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
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myös voitava vaatia, että laitokset 
muuttavat hyväksyttävien instrumenttien ja 
erien maturiteettiprofiilia sekä 
valmistelevat ja toteuttavat suunnitelmat 
vaatimusten tason palauttamiseksi.

myös voitava vaatia, että laitokset 
muuttavat hyväksyttävien instrumenttien ja 
erien maturiteettiprofiilia sekä 
valmistelevat ja toteuttavat suunnitelmat 
vaatimusten tason palauttamiseksi ennalta 
määritetyssä ajassa.

Or. en

Tarkistus 30
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 
eli vahvistaa unionin elvytys- ja 
kriisinratkaisukehystä koskevia 
yhdenmukaisia sääntöjä, vaan se voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi hyväksyä tämän asetuksen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 
eli vahvistaa unionin elvytys- ja 
kriisinratkaisukehystä koskevia 
yhdenmukaisia sääntöjä, vaan se voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi hyväksyä tämän asetuksen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tämän ei kuitenkaan pitäisi poistaa 
jäsenvaltioilta mahdollisuuksia puuttua 
rahoitusalan toimintaan kansallisesti, 
jotta ne voivat turvata laitosten 
vakavaraisuutta, suojata tallettajia ja 
sovittaa pankin edut yhteen kansallisten 
kehitystarpeiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 31
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
3 artikla – 1 kohta – 24 b alakohta

Komission teksti Tarkistus

”24 b) ’kriisinratkaisun kohteena olevalla 
konsernilla’ kriisinratkaisuneuvoston 8 
artiklan mukaisesti määrittämää konsernia, 
joka muodostuu kriisinratkaisun kohteena 
olevasta yhteisöstä ja sen tytäryrityksistä, 
jotka eivät ole kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä eivätkä toisen
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön
tytäryhtiöitä;”

”24 b) ’kriisinratkaisun kohteena olevalla 
konsernilla’:

a) kriisinratkaisuneuvoston 8 artiklan 
mukaisesti määrittämää konsernia, joka 
muodostuu kriisinratkaisun kohteena 
olevasta yhteisöstä ja sen tytäryrityksistä, 
jotka eivät ole:

i) kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä;

ii) toisten kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen tytäryhtiöitä; tai

iii) kolmanteen maahan sijoittautuneita 
yhteisöjä, jotka eivät kuulu 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
konserniin kriisinratkaisusuunnitelman 
mukaisesti, ja niiden tytäryhtiöitä;

b) keskusyhteisöön kuuluvia yhteisöjä, 
keskusyhteisöä ja kaikkia keskusyhteisön 
valvonnassa olevia yhteisöjä, kun 
vähintään yksi näistä yhteisöistä on 
kriisinratkaisun kohteena oleva yhteisö.”

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin määritelmän ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kolmansien maiden tytäryhtiöt, jotka ovat itsekin kriisinratkaisuviranomaisia, koska näitä 
tytäryhtiöitä tarkastellaan mahdollisen kriisinratkaisun yhteydessä erillään muusta 
konsernista. Kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin määritelmässä olisi myös 
mukautettava osuustoiminnallisten konsernien rakennetta, jos keskusyhteisöön kuuluvat 
yhteisöt eivät ole keskusyhteisön tytäryhtiöitä – eli kyseessä on kriisinratkaisun kohteena 
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oleva yhteisö.

Tarkistus 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
7 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 7 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Mikäli tämän asetuksen mukaisten 
laadukkaiden kriisinratkaisukäytäntöjen 
johdonmukaisen soveltamisen kannalta on 
tarpeen, kriisinratkaisuneuvosto voi

”4. Mikäli tämän asetuksen mukaisten 
laadukkaiden kriisinratkaisukäytäntöjen 
johdonmukaisen soveltamisen kannalta on 
tarpeen, kriisinratkaisuneuvoston on

a) sen jälkeen, kun kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen on ilmoittanut 
tämän artiklan 3 kohdan mukaisesta 
toimenpiteestä 31 artiklan 1 kohdan 
nojalla, tilanteen kiireellisyyden huomioon 
ottaen asianmukaisen määräajan kuluessa 
antaa asianomaiselle kansalliselle 
kriisinratkaisuviranomaiselle varoituksen, 
jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että 
mitä tahansa tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua yhteisöä tai konsernia koskeva 
päätösluonnos ei ole tämän asetuksen tai 
sen 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleisten neuvojen mukainen;

a) sen jälkeen, kun kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen on ilmoittanut 
tämän artiklan 3 kohdan mukaisesta 
toimenpiteestä 31 artiklan 1 kohdan 
nojalla, tilanteen kiireellisyyden huomioon 
ottaen yhden viikon kuluessa annettava
asianomaiselle kansalliselle 
kriisinratkaisuviranomaiselle varoituksen, 
jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että 
mitä tahansa tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua yhteisöä tai konsernia koskeva 
päätösluonnos ei ole tämän asetuksen tai 
sen 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen yleisten neuvojen mukainen;

b) milloin tahansa, erityisesti jos sen a 
alakohdassa tarkoitettua varoitusta ei oteta 
asianmukaisesti huomioon, omasta 
aloitteestaan kyseistä kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen pyynnöstä 
päättää käyttää suoraan kaikkia tämän 
asetuksen mukaisia asiaankuuluvia 
toimivaltuuksia myös minkä tahansa tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai 

b) milloin tahansa, erityisesti jos sen a 
alakohdassa tarkoitettua varoitusta ei oteta 
asianmukaisesti huomioon, omasta 
aloitteestaan kyseistä kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen pyynnöstä 
päättää käyttää suoraan kaikkia tämän 
asetuksen mukaisia asiaankuuluvia 
toimivaltuuksia myös minkä tahansa tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai 
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konsernin osalta. konsernin osalta.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 33
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) Korvataan 6 kohdan 3 alakohta 
seuraavasti:

Laatiessaan kriisinratkaisusuunnitelmaa ja 
saattaessaan sen ajan tasalle 
kriisinratkaisuneuvoston tulee tunnistaa 
kaikki olennaiset purkamis- tai 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien 
esteet ja, silloin, kun se on välttämätöntä 
ja oikeasuhteista, esittää pääpiirteissään ne 
asiaankuuluvat toimet, joilla näihin 
esteisiin voidaan puuttua 10 artiklan 
mukaisesti.

”Laatiessaan kriisinratkaisusuunnitelmaa ja 
saattaessaan sen ajan tasalle 
kriisinratkaisuneuvoston tulee tunnistaa 
kaikki olennaiset purkamis- tai 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien 
esteet ja, silloin, kun se on asianmukaista, 
esittää pääpiirteissään ne asiaankuuluvat 
toimet, joilla näihin esteisiin voidaan 
puuttua 10 artiklan mukaisesti.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 34
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 6 kohta – 5 alakohta – a alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

b b) Korvataan 6 kohdan 5 alakohdan 
a alakohta seuraavasti:

a) poikkeuksellista julkista rahoitustukea 
paitsi 67 artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käyttämistä;

”a) poikkeuksellista julkista rahoitustukea 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
yhteisölle tai sen liiketoiminnan osia 
hankkiville yhteisöille, paitsi 67 artiklan 
mukaisesti perustettujen 
rahoitusjärjestelyjen käyttämistä;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 35
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(b c) Korvataan 8 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:

7. Kriisinratkaisusuunnitelmaan on 
sisällyttävä selvitys siitä, miten ja milloin 
laitos saattaa hakeutua keskuspankin 
järjestelyjen piiriin silloin, kun olosuhteet 
ovat sellaiset, joiden varalta suunnitelma 
on laadittu, ja niissä on eriteltävä varat, 
joiden voidaan olettaa käyvän vakuudesta.

”7. Kriisinratkaisusuunnitelmaan on 
sisällyttävä selvitys siitä, miten ja milloin 
laitos saattaa hakeutua keskuspankin 
järjestelyjen piiriin silloin, kun olosuhteet 
ovat sellaiset, joiden varalta suunnitelma 
on laadittu, ja niissä on eriteltävä varat, 
joiden voidaan olettaa käyvän vakuudesta, 
esittäen samalla harkitun arvion sen 
vuotuisesta keskiarvosta 
kokonaismääräisesti keskuspankkien 
likviditeettiin liittyvissä tarkoituksissa 
ottaen asiaan liittyvät arvon 
alaskirjaukset asianmukaisesti 
huomioon.”

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 36
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 9 kohta – i alakohta – i alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(b c) Korvataan 9 kohdan i alakohdan i 
alakohta seuraavasti:

i) poikkeuksellista julkista rahoitustukea 
paitsi 67 artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käyttämistä;

”i) poikkeuksellista julkista rahoitustukea 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
yhteisölle tai sen liiketoiminnan osia 
hankkiville yhteisöille, paitsi 67 artiklan 
mukaisesti perustettujen 
rahoitusjärjestelyjen käyttämistä;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 37
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 9 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 9 kohtaan pa alakohta 
seuraavasti:

”(p a) yksityiskohtainen ja kattava luettelo 
pääoma- ja velkainstrumenteista kunkin 
ensisijaisuusjärjestykseen perustuvan 
ryhmän osalta kansallisten 
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maksukyvyttömyysmenettelyjen 
mukaisesti vahvistettuna ja 
mahdollisuuksien mukaan 
yksityiskohtainen luettelo näiden 
instrumenttien omistajista. Luettelo 
saatetaan ajan tasalle 24 tunnin kuluessa 
kaikista velkarakenteen muutoksista, ja se 
luovutetaan toimivaltaisille viranomaisille 
tai kriisinratkaisuviranomaisille 
24 tunnin kuluessa tällaisen 
viranomaisen esittämästä pyynnöstä.”

Or. en

Tarkistus 38
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
8 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) Lisätään kohta seuraavasti:

”9 a. Kriisinratkaisuneuvostolla on 
valtuudet vaatia laitosta ja direktiivin 
2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitettua yhteisöä 
pitämään yksityiskohtaisesti kirjaa 
rahoitussopimuksista, joissa se on 
osapuolena. Kriisinratkaisuneuvoston on 
määritettävä aikaraja, johon mennessä 
laitoksen tai kyseisissä kohdissa 
tarkoitetun yhteisön on kyettävä 
huolehtimaan tästä kirjanpidosta. Samaa 
aikarajaa sovelletaan kaikkiin 
kriisinratkaisuneuvoston 
lainkäyttöalueella sijaitseviin laitoksiin ja 
kaikkiin kyseisissä kohdissa 
tarkoitettuihin yhteisöihin. 
Kriisinratkaisuneuvosto voi päättää 
asettaa eri aikarajat direktiivin 
2014/59/EU 2 artiklan 100 kohdassa 
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eritellyille eri rahoitussopimustyypeille. 
Tämä kohta ei vaikuta toimivaltaisen 
viranomaisen tiedonkeruuvaltuuksiin.”

Or. en

Tarkistus 39
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 3 kohdan 1 alakohta 
seuraavasti:

3. Kriisinratkaisusuunnitelmaa laatiessaan 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin kyseessä oleva yhteisö on tämän 
asetuksen mukaisesti purkamis- tai 
uudelleenjärjestämiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamis- tai 
uudelleenjärjestämiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuneuvosto pystyy uskottavasti 
joko likvidoimaan yhteisön tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan yhteisön kriisinratkaisun 
soveltaen siihen kriisinratkaisuvälineitä ja 
käyttäen kriisinratkaisuvaltuuksia välttäen 
mahdollisimman pitkälle aiheuttamasta 
merkittäviä haitallisia seurauksia sen 
jäsenvaltion, jossa yhteisö sijaitsee, tai 
muiden jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, olipa kyse 
laajemmasta rahoitusalan epävakaudesta tai 
koko järjestelmän laajuisista tapahtumista, 
ja pyrkien varmistamaan yhteisön
kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

”3. Kriisinratkaisusuunnitelmaa laatiessaan 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin kyseessä oleva yhteisö on tämän 
asetuksen mukaisesti purkamis- tai 
uudelleenjärjestämiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamis- tai 
uudelleenjärjestämiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuneuvosto pystyy uskottavasti 
joko likvidoimaan yhteisön tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan yhteisön kriisinratkaisun 
soveltaen siihen kriisinratkaisuvälineitä ja 
käyttäen kriisinratkaisuvaltuuksia välttäen 
mahdollisimman pitkälle aiheuttamasta 
merkittäviä haitallisia seurauksia sen 
jäsenvaltion, jossa yhteisö sijaitsee, tai 
muiden jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, olipa kyse 
laajemmasta rahoitusalan epävakaudesta tai 
koko järjestelmän laajuisista tapahtumista, 
ja pyrkien varmistamaan yhteisön 
kriittisten toimintojen jatkuvuuden. 
Purkamiskelpoisuutta arvioitaessa on 
erityisesti määritettävä yksiselitteisesti, 
puretaanko laitokset tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä vai 
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sovelletaanko siihen tässä direktiivissä 
vahvistettuja kriisinratkaisuvälineitä. 
Purkamiskelpoisuuden arvioinnissa on 
myös tuotava julki, onko laitoksen 
erityispiirteet huomion ottaen aiheellista 
toteuttaa kriisinratkaisutoimi 
32 artiklassa tarkoitetun yleisen edun 
nimissä, kun laitos on lähellä kaatumista 
tai todennäköisesti kaatuu.

Laitosta tai konsernia ei katsota 
purkamiskelpoiseksi, jos jotakin 8 artiklan 
9 ja 9 a kohdassa tarkoitetuista tiedoista ei 
pystytä antamaan 
kriisinratkaisuneuvoston asianmukaiseksi 
katsomalla tasolla.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 40
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 9 kohta – 1a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos purkamismahdollisuuksien este johtuu 
direktiivin 2013/36/EU 141 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, 
unionissa emoyrityksenä toimivan 
yrityksen on kahden viikon kuluessa 7 
kohdan mukaisesti annetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta ehdotettava 
kriisinratkaisuneuvostolle mahdollisia 
toimenpiteitä ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti eriteltyyn esteeseen 
puuttumiseksi tai sen poistamiseksi.

Yhteisön tai emoyrityksen on kolmen 
kuukauden kuluessa päivästä, jona se 
vastaanottaa selvityksen, ehdotettava 
kriisinratkaisuneuvostolle mahdollisia 
toimenpiteitä, joilla puututaan 
selvityksessä eriteltyihin olennaisiin 
esteisiin tai poistetaan ne. 
Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
yhteisön tai emoyrityksen mahdollisesti 
ehdottamat toimenpiteet toimivaltaisille 
viranomaisille, EPV:lle ja, jos kyse on 
sellaisten konserniin kuulumattomien 
laitosten merkittävistä sivuliikkeistä, jotka 
sijaitsevat osallistumattomissa 
jäsenvaltioissa, kyseisten jäsenvaltioiden 
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kriisinratkaisuviranomaisille.

Jos purkamismahdollisuuksien este johtuu 
12 c–12 f artiklassa ja direktiivin 
2013/36/EU 141 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen noudattamatta 
jättämisestä, unionissa emoyrityksenä 
toimivan yrityksen on yhden vuoden 
kuluessa 7 kohdan mukaisesti annetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta ehdotettava 
kriisinratkaisuneuvostolle mahdollisia 
toimenpiteitä ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti eriteltyyn esteeseen 
puuttumiseksi tai sen poistamiseksi, joilla 
varmistetaan, että laitos noudattaa 12 c–
12 f artiklaa ja direktiivin 2013/36/EU 
128 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
vaatimusta.

Or. en

Tarkistus 41
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos purkamismahdollisuuksien este johtuu 
direktiivin 2013/36/EU 141 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, unionissa 
emoyrityksenä toimivan yrityksen on 
kahden viikon kuluessa 7 kohdan 
mukaisesti annetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta ehdotettava 
kriisinratkaisuneuvostolle mahdollisia 
toimenpiteitä ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti eriteltyyn esteeseen 
puuttumiseksi tai sen poistamiseksi.

Jos purkamismahdollisuuksien este johtuu 
direktiivin 2013/36/EU 141 a artiklan 2 
kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, unionissa 
emoyrityksenä toimivan yrityksen on 
kahden viikon kuluessa 7 kohdan 
mukaisesti annetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta ehdotettava 
kriisinratkaisuneuvostolle mahdollisia 
toimenpiteitä ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti eriteltyyn esteeseen 
puuttumiseksi tai sen poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuviranomainen voi pidentää 
kahden viikon määräaikaa toimivaltaista 
viranomaista kuultuaan ja ottaen 
huomioon tapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet.
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Or. en

Perustelu

Laitokselle olisi myönnettävä lisäjoustoa, jotta se voi ehdottaa toimenpiteitä esteiden 
poistamiseksi, koska laitoksella saattaa kestää enemmän aikaa toteuttaa toimia sellaisen 
asianmukaisimman strategian kehittämiseksi, jolla torjutaan MREL-vähimmäisvaatimuksen 
lisäksi sovellettavien puskurien rikkomista.

Tarkistus 42
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(c a) Korvataan 10 kohdan 2 alakohta 
seuraavasti:

Kriisinratkaisuneuvosto osoittaa 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä esittäessään, 
että laitoksen ehdottamilla toimenpiteillä 
ei kyettäisi poistamaan purkamis- tai 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien
esteitä ja että ehdotetut vaihtoehtoiset 
toimenpiteet ovat oikeasuhteisia esteiden 
poistamiseksi. Kriisinratkaisuneuvosto 
ottaa huomioon kyseisten purkamis- tai 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien 
esteiden rahoitusvakaudelle muodostaman 
uhkan ja toimenpiteiden vaikutukset 
laitoksen liiketoimintaan, sen vakauteen ja 
sen kykyyn edistää taloutta, 
rahoituspalvelujen sisämarkkinoihin sekä 
vaikutukset rahoitusvakauteen muissa 
jäsenvaltioissa ja koko unionissa.

”Laitoksella tai emoyrityksellä on oltava 
oikeus osoittaa, että 9 kohdassa 
tarkoitetuilla toimenpiteillä kyettäisiin
poistamaan purkamismahdollisuuksien
esteitä ja että kriisinratkaisuneuvoston 
ehdottamat vaihtoehtoiset toimenpiteet 
ovat epäsuhtaisia esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto ottaa huomioon 
kyseisten purkamis- tai 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien 
esteiden rahoitusvakaudelle muodostaman 
uhkan ja toimenpiteiden vaikutukset 
laitoksen liiketoimintaan, sen vakauteen ja 
sen kykyyn edistää taloutta, 
rahoituspalvelujen sisämarkkinoihin sekä 
vaikutukset rahoitusvakauteen muissa 
jäsenvaltioissa ja koko unionissa.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)
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Tarkistus 43
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 11 kohta – i alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(c b) Korvataan 11 kohdan i alakohta 
seuraavasti:

i) velvoittaa yhteisö laskemaan liikkeeseen 
alentamiskelpoisia velkoja 12 artiklassa 
säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi;

”i) velvoittaa yhteisö tietyssä määräajassa
laskemaan liikkeeseen alentamiskelpoisia 
velkoja 12 g ja 12 h artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämiseksi;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Tarkistus 44
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 11 kohta – j alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(c c) Korvataan 11 kohdan j alakohta 
seuraavasti:

j) velvoittaa yhteisö muita toteuttamaan 
muita toimenpiteitä täyttääkseen 12 
artiklassa tarkoitetut vaatimukset, muun 
muassa pyrkimällä erityisesti
neuvottelemaan uudelleen liikkeeseen 
laskemiensa alentamiskelpoisten velkojen, 
ensisijaisen lisäpääoman instrumenttien tai 
toissijaisen pääoman instrumenttien ehdot 
sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisuneuvoston mahdollinen 
päätös alaskirjata asianomainen velka tai 
instrumentti tai muuntaa sitä voitaisiin 
panna täytäntöön sen lainkäyttöalueen 

”j) velvoittaa yhteisö täyttämään 12 g ja 
12 h artiklassa tarkoitetut vaatimukset, 
muun muassa pyrkimällä neuvottelemaan 
uudelleen liikkeeseen laskemiensa 
hyväksyttävien velkojen, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumenttien tai toissijaisen 
pääoman instrumenttien ehdot sen 
varmistamiseksi, että komission
mahdollinen päätös alaskirjata 
asianomainen velka tai instrumentti tai 
muuntaa sitä tehtäisiin sen 
lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti, 
jota kyseiseen velkaan tai instrumenttiin 
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lainsäädännön mukaisesti, jota kyseiseen 
velkaan tai instrumenttiin sovelletaan.

sovelletaan.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Tarkistus 45
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – e alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 11 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

”k) velvoittaa yhteisö toimittamaan 
suunnitelma, jonka tarkoituksena on 12 g ja 
12 h artiklan ja direktiivin 2013/36/EU 128 
artiklan 6 kohdan vaatimusten 
mukaisuuden palauttaminen;

”k) velvoittaa yhteisö kolmen viikon 
sisällä toimittamaan suunnitelma, jonka 
tarkoituksena on 12 g ja 12 h artiklan ja 
direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 
kohdan vaatimusten mukaisuuden 
palauttaminen yhden vuoden kuluessa;

Or. en

Tarkistus 46
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – e alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
10 artikla – 11 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) velvoittaa yhteisö muuttamaan 12 c 
artiklassa tai 12 h artiklan 3 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen erien 
maturiteettiprofiili, jotta varmistetaan 12 g 
ja 12 h artiklan jatkuva noudattaminen.”

l) velvoittaa yhteisö kolmessa 
viikossa muuttamaan 12 c artiklassa tai 12 
h artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen erien maturiteettiprofiili, 
jotta varmistetaan 12 g ja 12 h artiklan 
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jatkuva noudattaminen.”

Or. en

Tarkistus 47
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston on 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan lukien 
EKP:tä, kuultuaan määritettävä 12 a–12 i 
artiklassa tarkoitetun, alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien alaisia omia varoja 
ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimus, joka 7 artiklan 2 
kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdan b 
alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettujen
yhteisöjen ja konsernien on jatkuvasti 
täytettävä, kun kyseisten kohtien 
soveltamista koskevat edellytykset 
täyttyvät.

1. Kriisinratkaisuneuvoston on 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan lukien 
EKP:tä, kuultuaan määritettävä 12 a–12 i 
artiklassa tarkoitetun, alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien alaisia omia varoja 
ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimus, joka yhteisöjen ja 
konsernien, jotka on direktiivin 
2013/36/EU 131 artiklan mukaan 
määritetty G-SII- ja O-SII-laitoksiksi, on 
jatkuvasti täytettävä.

Or. en

Tarkistus 48
Markus Ferber, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytetään, että 32 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisutoimia ei toteuteta, 
siinäkään tapauksessa, että yhteisö on 
likvidoitava tavanomaisessa 
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maksukyvyttömyysmenettelyssä, yhteisöön 
ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäisvaatimusta.

Or. en

Perustelu

Jos kriisinratkaisuviranomaiset päättävät (kriisinratkaisusuunnitelmissa), että laitos 
likvidoidaan tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä ja vapauttavat siten sen 
toteuttamasta kriisinratkaisutoimia, laitokseen ei pitäisi soveltaa MREL-
vähimmäisvaatimusta.

Tarkistus 49
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttävät velat on 
sisällytettävä kriisinratkaisun kohteena 
olevien yhteisöjen omiin varoihin ja 
hyväksyttäviin velkoihin ainoastaan, jos ne 
täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 72 
a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset, lukuun ottamatta 72 b 
artiklan 2 kohdan d alakohtaa.

1. Hyväksyttävät velat on 
sisällytettävä kriisinratkaisun kohteena 
olevien yhteisöjen omiin varoihin ja 
hyväksyttäviin velkoihin ainoastaan, jos ne 
täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 72 
a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 50
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa säädetystä 
poiketen velat, jotka on laskettu 
liikkeeseen ennen... [tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivää] ja 
jotka eivät täytä asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 72 b artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa ja g–o alakohdassa 
vahvistettuja ehtoja, voidaan sisällyttää 
kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen määrään.

Or. en

Perustelu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevaan asetukseen olisi sisällytettävä saavutettujen 
etujen säilyttämislauseke kaikkia sellaisia hyväksyttäviä velkoja varten, jotka on laskettu 
liikkeeseen ennen vakavaraisuusasetuksen MREL-vähimmäisvaatimusta koskevien säännösten 
soveltamisen alkamispäivää ja jotka eivät täytä tässä ehdotuksessa esitettyjä perusteita (toisin 
sanoen vakavaraisuusasetuksen 72 b artikla 2 kohdan g–o alakohdan perusteita). Tätä olisi 
sovellettava sekä MREL-vähimmäisvaatimuksen pilarin 1 että MREL-vähimmäisvaatimuksen 
pilarin 2 osiin, jotka koskevat etuoikeudeltaan huonompia velkoja ja muita kuin 
etuoikeudeltaan huonompia velkoja.

Tarkistus 51
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 72 a artiklan 2 
kohdan l alakohdassa säädetään, velat, 
jotka aiheutuvat velkainstrumenteista, 
joissa on johdannaispiirteitä, kuten 
strukturoidut velkakirjat, on sisällytettävä 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
määrään ainoastaan, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.



AM\1144672FI.docx 35/133 PE616.880v01-00

FI

(a) velkainstrumentista aiheutuvasta 
velasta on etukäteen liikkeeseen 
laskettaessa tiedossa tietty määrä, joka on 
kiinteä ja johon johdannaispiirteet eivät 
vaikuta;

(b) velkainstrumenttiin ja sen 
johdannaispiirteeseen ei sovelleta 
nettoutussopimusta eikä sen 
arvostamiseen 49 artiklan 3 kohtaa;

(c) ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
velka on sisällytettävä omien varojen ja 
hyväksyttävin velkojen määrään 
ainoastaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetun määrän osalta.

Or. en

Tarkistus 52
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) yhteisö on 
kriisinratkaisuneuvoston hyväksymässä 
määrin osoittanut, että instrumentti on 
riittävän tappionkattamiskykyinen, ja että 
sen arvoa voidaan alentaa suhteellisen 
vaivattomasti.

Or. en

Tarkistus 53
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
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Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
ehdotuksesta päättää, että kriisinratkaisun 
kohteena olevien yhteisöjen on täytettävä 
12 g artiklassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisilla välineillä, jotka täyttävät kaikki 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 72 a 
artiklassa tarkoitetut edellytykset, jotta 
voidaan varmistaa, että kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhteisön kriisi voidaan 
ratkaista kriisinratkaisun tavoitteisiin 
sopivalla tavalla.

Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
ehdotuksesta päättää, että kriisinratkaisun 
kohteena olevien yhteisöjen on täytettävä 
12 g artiklassa tarkoitettu vaatimus täysin 
tai osittain sellaisilla välineillä, jotka 
täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 
575/2013 72 a artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, jotta voidaan varmistaa, että 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
kriisi voidaan ratkaista kriisinratkaisun 
tavoitteisiin sopivalla tavalla.

Minkään kriisinratkaisun kohteena 
olevan yhteisön kohdalla sellaisten 
vaadittujen instrumenttien, jotka täyttävät 
kaikki asetuksen (EU) N:o 575/2013 72 a 
artiklassa tarkoitetut edellytykset, taso ei 
saa ylittää kyseisen asetuksen 92 a 
artiklan 1 kohdassa määritellyn 
vaatimuksen tasoa, ottaen huomioon 
kyseisen asetuksen 494 artiklassa 
tarkoitetut siirtymäsäännökset.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisuviranomaisten määräämän etuoikeudeltaan huonomman velan taso ei saisi 
olla korkeampi kuin TLAC-ehdoissa vaadittu.

Tarkistus 54
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
ehdotuksesta päättää, että kriisinratkaisun 
kohteena olevien yhteisöjen on täytettävä 
12 g artiklassa tarkoitettu vaatimus 
sellaisilla välineillä, jotka täyttävät kaikki 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 72 a 
artiklassa tarkoitetut edellytykset, jotta 
voidaan varmistaa, että kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhteisön kriisi voidaan 
ratkaista kriisinratkaisun tavoitteisiin 
sopivalla tavalla.

Kriisinratkaisuneuvoston on omasta 
aloitteestaan kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
ehdotuksesta varmistettava, että 
kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen on täytettävä 12 g artiklassa 
tarkoitettu vaatimus sellaisilla välineillä, 
jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 
575/2013 72 a artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, jotta voidaan varmistaa, että 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
kriisi voidaan ratkaista kriisinratkaisun 
tavoitteisiin sopivalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 55
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan mukaisen 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen on 
sisällettävä perustelut, jotka pohjautuvat 
seuraaviin tekijöihin:

Poistetaan.

(a) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 
muilla kuin etuoikeudeltaan huonommilla 
veloilla on maksukyvyttömyyttä 
koskevassa kansallisessa 
ensisijaisuusjärjestyksessä sama asema 
kuin tietyillä veloilla, jotka on rajattu 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien 
soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 
2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan tai 3 
kohdan mukaisesti;

(b) alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien 
suunniteltu soveltaminen muihin kuin 
etuoikeudeltaan huonompiin velkoihin, 
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joita ei ole rajattu alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksien soveltamisalan 
ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 
artiklan 2 kohdan tai 3 kohdan 
mukaisesti, aiheuttaa tällaisista veloista 
syntyvien saamisten velkojille suurempia 
tappioita kuin niille aiheutuisi 
tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa;

(c) etuoikeudeltaan huonompien velkojen 
määrä ei saa ylittää määrää, joka on 
tarpeen sen varmistamiseksi, ettei b 
alakohdassa tarkoitetuille velkojille 
aiheudu suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa.

Or. en

Tarkistus 56
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan mukaisen 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen on 
sisällettävä perustelut, jotka pohjautuvat 
seuraaviin tekijöihin:

Tämän kohdan mukaisen 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen on 
sisällettävä perustelut, jotka pohjautuvat 
seuraaviin tekijöihin. Tällaisten 
perustelujen on rajoituttava seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 57
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) etuoikeudeltaan huonompien 
velkojen määrä ei saa ylittää määrää, joka 
on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei b 
alakohdassa tarkoitetuille velkojille 
aiheudu suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) etuoikeudeltaan huonompien 
velkojen määrä ei saa ylittää määrää, joka 
on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei b 
alakohdassa tarkoitetuille velkojille 
aiheudu suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa.

(c) etuoikeudeltaan huonompien 
velkojen määrä ei saa ylittää määrää, joka 
on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei b 
alakohdassa tarkoitetuille velkojille 
aiheudu suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa, jossa otetaan riittävästi 
huomioon systeemisen epävakauden ja 
markkinoiden turbulenssien kaikki 
todennäköiset haittavaikutukset.

Or. en

Tarkistus 59
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Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston on 
toimivaltaisia viranomaisia, myös EKP:tä, 
kuultuaan määritettävä kunkin yhteisön 
osalta 12 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimus seuraavien kriteerien perusteella:

1. Kriisinratkaisuneuvoston on 
yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten, myös EKP:n, kanssa
määritettävä kunkin yhteisön osalta 12 a 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus 
seuraavien kriteerien perusteella:

Or. en

Tarkistus 60
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarve varmistaa, että 12 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen taso 
on oikeasuhteinen seuraaviin 
liiketoiminta- ja rahoitusmallien 
erityispiirteisiin nähden:

i) talletusten esiintyvyys 
rahoitusrakenteessa;

ii) kokemuksen puute velkainstrumenttien 
liikkeelle laskemisessa, mikä johtuu 
rajoitetusta pääsystä kotimaisille ja rajat 
ylittäville pääomamarkkinoille, ja 
rahoitusrakenteen valossa rajoitettu 
turvautuminen tällaisten instrumenttien 
liikkeelle laskemiseen;

iii)laitos turvautuu pääasiassa CET1- ja 
AT1-instrumentteihin täyttääkseen 45 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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vaatimuksen.

Or. en

Tarkistus 61
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarve varmistaa, että vaatimus on 
oikeasuhteinen seuraaviin liiketoiminta-
ja rahoitusmallien erityispiirteisiin 
nähden, ottaen huomioon:

i) talletusten esiintyvyys 
rahoitusrakenteessa;

ii) kokemuksen puute velkainstrumenttien 
liikkeelle laskemisessa, mikä johtuu 
rajoitetusta pääsystä rajat ylittäville ja 
tukkupääomamarkkinoille;

iii) rajoitettu velkainstrumenttien käyttö 
rahoitusrakenteessa;

iv) tarve turvautua pääasiassa CET1- ja 
pääomainstrumentteihin MREL-
vaatimuksen täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Barbara Kappel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarve varmistaa, että 12 a artiklan 
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1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen taso 
on oikeasuhteinen seuraaviin 
liiketoiminta- ja rahoitusmallien 
erityispiirteisiin nähden, ottaen 
huomioon: 

i) talletusten esiintyvyys 
rahoitusrakenteessa;

ii) kokemuksen puute velkainstrumenttien 
liikkeelle laskemisessa, mikä johtuu 
rajoitetusta pääsystä rajat ylittäville ja 
tukkupääomamarkkinoille;

iii) rajoitettu velkainstrumenttien käyttö 
rahoitusrakenteessa;

iv) laitos turvautuu pääasiassa CET1- ja 
pääomainstrumentteihin täyttääkseen 45 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vaatimuksen.

Or. en

Tarkistus 63
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se, missä määrin 
talletussuojajärjestelmästä voitaisiin 
rahoittaa kriisinratkaisua 79 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In order to ensure the adequate depositorprotection, the potential contribution of the DGS to 
the financing ofresolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept of 
the MREL is based on the assumptionthat the risk relating to a potential failure is dispersed 
across wide range ofcreditors. Reliance on the DGS contribution to the financing of 
resolutionstays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of theMREL 



AM\1144672FI.docx 43/133 PE616.880v01-00

FI

requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing ofresolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall lossabsorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed theDGS available financial means DGS. Thuswe 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MRELrequirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Tarkistus 64
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se, missä määrin 
talletussuojajärjestelmästä voitaisiin 
rahoittaa kriisinratkaisua 79 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta tallettajien riittävä suoja voidaan taata, talletussuojajärjestelmää ei tulisi käyttää 
MREL-vaatimuksen vähentämiseksi.

Tarkistus 65
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se, missä määrin 
talletussuojajärjestelmästä voitaisiin 
rahoittaa kriisinratkaisua 79 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 66
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on 
varmistettava, että 12 a artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun vaatimuksen taso on 
oikeasuhteinen liiketoiminta- ja 
rahoitusmallien erityispiirteisiin nähden, 
ottaen huomioon:

i) talletusten esiintyvyys 
rahoitusrakenteessa;

ii) kokemuksen puute velkainstrumenttien 
liikkeelle laskemisessa, mikä johtuu 
rajoitetusta pääsystä rajat ylittäville ja 
tukkupääomamarkkinoille;

iii) laitos turvautuu pääasiassa CET1- ja 
pääomainstrumentteihin täyttääkseen 45 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vaatimuksen.

Or. en

Perustelu

Uuden MREL-vaatimuksen tulisi olla oikeasuhteinen pankkien liiketoimintamalliin ja 
rahoitusrakenteeseen nähden. Kriisinratkaisuviranomaisen on otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisten talletusrahoitteisten pankkien erityispiirteet, jotka luottavat omiin 
rahoitusinstrumentteihin MREL-vaatimuksen täyttämiseksi.

Tarkistus 67
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisön tai sen tytäryritysten, jotka 
ovat laitoksia mutta eivät kriisinratkaisun 
kohteena olevia yhteisöjä, pääomapohja 
vahvistetaan tasolle, joka on tarpeen, jotta 
ne kykenevät edelleenkin täyttämään 
toimiluvalle asetetut ehdot ja suorittamaan 
toiminnot, joita varten niille on myönnetty 
toimilupa direktiivin 2013/36/EU, 
direktiivin 2014/65/EU tai muun vastaavan 
lainsäädännön nojalla (pääomapohjan 
vahvistaminen);

(b) yhteisön tai sen tytäryritysten, jotka 
ovat laitoksia mutta eivät kriisinratkaisun 
kohteena olevia yhteisöjä, pääomapohja 
vahvistetaan tasolle, joka on tarpeen, jotta 
ne kykenevät edelleenkin täyttämään 
toimiluvalle asetetut ehdot ja suorittamaan 
toiminnot, joita varten niille on myönnetty 
toimilupa direktiivin 2013/36/EU, 
direktiivin 2014/65/EU tai muun vastaavan 
lainsäädännön nojalla (pääomapohjan 
vahvistaminen) sekä 
kriisinratkaisuviranomaisen määrittämä 
turvamarginaali tämän artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 68
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisön tai sen tytäryritysten, jotka 
ovat laitoksia mutta eivät kriisinratkaisun 
kohteena olevia yhteisöjä, pääomapohja 
vahvistetaan tasolle, joka on tarpeen, jotta 
ne kykenevät edelleenkin täyttämään 
toimiluvalle asetetut ehdot ja suorittamaan 
toiminnot, joita varten niille on myönnetty 
toimilupa direktiivin 2013/36/EU, 
direktiivin 2014/65/EU tai muun vastaavan 
lainsäädännön nojalla (pääomapohjan 
vahvistaminen);

(b) kriisinratkaisun kohteena olevan 
yhteisön ja sen tytäryritysten, jotka ovat 
laitoksia mutta eivät kriisinratkaisun 
kohteena olevia yhteisöjä, pääomapohja 
vahvistetaan tasolle, joka on tarpeen, jotta 
ne kykenevät edelleenkin täyttämään 
toimiluvalle asetetut ehdot ja suorittamaan 
toiminnot, joita varten niille on myönnetty 
toimilupa direktiivin 2013/36/EU, 
direktiivin 2014/65/EU tai muun vastaavan 
lainsäädännön nojalla (pääomapohjan 
vahvistaminen);

Or. en
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Perustelu

Tarkistus sisältää tärkeän selvennyksen. Jotta kriisinratkaisustrategia olisi 
toteuttamiskelpoinen, MREL-vaatimuksen on oltava riittävä mahdollistamaan pääomakyvyn 
vahvistamista tarvitsevan kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön ja saman konsernin 
minkä tahansa laitoksen pääomakyvyn vahvistaminen.

Tarkistus 69
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Minkään kriisinratkaisun kohteena 
olevan yhteisön kohdalla 12 a artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu vaatimus ei saa 
ylittää asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 a 
artiklan 1 kohdassa määritellyn 
vaatimuksen tasoa.

Or. en

Perustelu

MREL-vaatimusten taso tulisi pitää TLAC-standardin mukaisella tasolla.

Tarkistus 70
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytetään, että yhteisö on likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, 12 a 

Jos kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytetään, että yhteisö on likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus ei 
saa kyseisen yhteisön osalta ylittää
määrää, joka on riittävä kattamaan tappiot 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
mukaisesti.

muussa vastaavassa kansallisessa 
menettelyssä, kriisinratkaisuneuvoston on 
arvioitava, onko 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua vaatimusta oikeutettua 
rajoittaa kyseisen yhteisön osalta niin, 
ettei se ylitä määrää, joka on riittävä 
kattamaan tappiot ensimmäisen alakohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Kriisinratkaisuneuvoston on arviossaan 
arvioitava ennen kaikkea edellä 
mainitussa alakohdassa viitatun rajan 
mahdollisia vaikutuksia 
rahoitusvakauteen ja häiriöiden riskiin, 
myös rahoitusjärjestelmän maineriskiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitellään suojatoimenpide, joka on tärkeä rahoitusvakauden säilyttämisen 
kannalta. Kriisinratkaisusuunnitelma esittää oletetun etenemisen. Kun on kyse varsinaisesta 
kriisinratkaisutapauksesta, erilaiset kriisinratkaisustrategiat ovat mahdollisia senhetkisen 
laajemman tilannekatsauksen pohjalta. Siksi on tärkeää, ettei automaattisesti rajoiteta tietyn 
yhteisön MREL-vaatimusta, joka kriisinratkaisusuunnitelman mukaan voitaisiin likvidoida. 
Tälläisillä yhteisöillä tulisi olla tarpeeksi korkea MREL-vaatimus, joka tarvittaessa sallisi 
poikkeamisen kriisinratkaisusuunnitelmasta.

Tarkistus 71
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytetään, että yhteisö on likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, 12 a 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus 
ei saa kyseisen yhteisön osalta ylittää 
määrää, joka on riittävä kattamaan 

Jos purkamismahdollisuuksien arvioinnin 
päätelmänä on, että tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukainen 
likvidaatio on toteuttamiskelpoinen ja 
uskottava ratkaisu, pääomapohjan 
vahvistamiseen ei osoiteta varoja, paitsi 
jos kriisinratkaisuviranomainen toteaa, 
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tappiot ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti.

että varoja tarvitaan, koska likvidaatiolla 
ei saavutettaisi kriisinratkaisun tavoitteita 
yhtä hyvin kuin vaihtoehtoisella 
kriisinratkaisustrategialla.

Or. en

Tarkistus 72
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä 
ei saa kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen osalta ylittää suurempaa 
seuraavista:

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
määritettävä edellä olevissa alakohdissa 
tarkoitetut pääomapohjan vahvistamista 
koskevat määrät 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
liiketoimintamallista, rahoitusmallista ja 
riskiprofiilista johtuvat riskit.

Or. en

Tarkistus 73
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa kriisinratkaisun kohteena olevien 

Edellä 2 kohdassa mainittu määrä ei saa 
ylittää suurempaa seuraavista:
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yhteisöjen osalta ylittää suurempaa 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Viimeisen alakohdan muutokset, komission alun perin ehdottamassa muodossa, eivät saa 
johtaa tästä alakohdasta johtuvan summan ylittämiseen. Viimeiseen alakohtaan ehdotetut 
muutokset sisältävät tarkemmat kriteerit MREL-vaatimuksessa esitettävän, pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavan määrän parempaa määrittämistä varten 
kriisinratkaisusuunnitelmassa kaavaillun kriisinratkaisutoimen pohjalta. Nämä kriteerit 
täsmentävät alakohdassa a ii tarkoitettua pääomapohjan vahvistamiseen tarvittavaa määrää 
sen sijaan, että ne aiheuttaisivat muutoksia mainittuun summaan, joka ”ylittäisi” sen.

Tarkistus 74
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen osalta ylittää suurempaa 
seuraavista:

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa kriisinratkaisun kohteena olevien 
yhteisöjen osalta alittaa suurempaa 
seuraavista:

Or. en

Tarkistus 75
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) seuraavien summa: Poistetaan.
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i) kriisinratkaisun aikana mahdollisesti 
katettavien tappioiden määrä, joka vastaa 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 
direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitettuja kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä koskevia vaatimuksia 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
konsernin alakonsolidointitasolla,

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin alakonsolidointitasolla 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 76
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana 
mahdollisesti katettavien tappioiden määrä, 
joka vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 
92 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
ja direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitettuja kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä koskevia vaatimuksia 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 

i) kriisinratkaisun aikana 
mahdollisesti katettavien tappioiden määrä, 
joka vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 
92 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
ja direktiivin 2013/36/EU 104 a ja 104 b
artiklassa tarkoitettuja kriisinratkaisun 
kohteena olevia yhteisöjä koskevia 
vaatimuksia kriisinratkaisun kohteena 
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alakonsolidointitasolla, olevan konsernin alakonsolidointitasolla 
sekä direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 
1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitettuja 
yhteenlaskettuja puskurivaatimuksia tai 
mitä tahansa suurempaa summaa, jota 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 500 
artiklassa tarkoitetun Basel 1 -lattian 
noudattamiseen vaaditaan;

Or. en

Tarkistus 77
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana 
mahdollisesti katettavien tappioiden määrä, 
joka vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 
92 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
ja direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitettuja kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä koskevia vaatimuksia 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
alakonsolidointitasolla,

i) kriisinratkaisun aikana 
mahdollisesti katettavien tappioiden määrä, 
joka vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 
92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 
direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitettuja kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä koskevia vaatimuksia 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
konsolidointitasolla,

Or. en

Tarkistus 78
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin alakonsolidointitasolla 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti;

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a ja 104 b artiklassa 
tarkoitetun vaatimuksen kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin 
alakonsolidointitasolla 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
tämän kohdan viimeisen alakohdan 
mukaisesti määrittämän 
turvamarginaalin lisäksi;

Or. en

Tarkistus 79
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin alakonsolidointitasolla
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi jälleen noudattaa asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettua 
kokonaispääomaosuutta koskevaa 
vaatimusta ja direktiivin 2013/36/EU 104 a 
artiklassa tarkoitetun vaatimuksen 
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
konsolidointitasolla parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisutoimen toteuttamisen 
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mukaisesti; jälkeen;

Or. en

Tarkistus 80
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) seuraavien summa: Poistetaan.

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin alakonsolidointitasolla, 
ja

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitetun 
vähimmäisomavaraisuusasteen 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
konsernin alakonsolidointitasolla 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin alakonsolidointitasolla, 
ja

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin konsolidointitasolla, ja

Or. en

Tarkistus 82
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi palauttaa ennalleen asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitetun 
vähimmäisomavaraisuusasteen
kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin 
alakonsolidointitasolla
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti.

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että kriisinratkaisun jälkeinen 
kriisinratkaisun kohteena oleva konserni 
voi jälleen noudattaa asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta kriisinratkaisun kohteena 
olevan konsernin konsolidointitasolla
parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisutoimen toteuttamisen 
jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 83
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
edellä olevissa alakohdissa tarkoitetut 
pääomapohjan vahvistamista koskevat 
määrät kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
konsernin liiketoimintamallista, 
rahoitusmallista ja riskiprofiilista johtuvat 
riskit.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
edellä olevissa alakohdissa tarkoitetut 
pääomapohjan vahvistamista koskevat 
määrät kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
konsernin liiketoimintamallista, 
rahoitusmallista ja riskiprofiilista johtuvat 
riskit.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 85
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
edellä olevissa alakohdissa tarkoitetut 
pääomapohjan vahvistamista koskevat 
määrät kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
konsernin liiketoimintamallista, 
rahoitusmallista ja riskiprofiilista johtuvat 
riskit.

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
edellä olevissa alakohdissa tarkoitetut 
pääomapohjan vahvistamista koskevat 
määrät kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, jotta yhteisö voi kattaa kaikki 
mahdolliset menetykset ja kustannukset, 
joita saattaa aiheutua 
kriisinratkaisuneuvoston 21 artiklassa 
tarkoitetun valtuuden käyttämisestä tai 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelman 
täytäntöönpanosta (”turvamarginaali”).

Kun kriisinratkaisuneuvosto arvioi 
laitoksen lakisääteisiä pääomatarpeita 
parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian täytäntöönpanon 
jälkeen, sen on käytettävä kokonaisriskin 
määrän tai 
vähimmäisomavaraisuusasteen nimittäjän 
uusimpia ilmoitettuja arvoja.

Or. en

Tarkistus 86
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta 
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Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Määrittäessään edellisissä alakohdissa 
tarkoitettua pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavaa määrää, 
kriisinratkaisuviranomaisen on:

a) käytettävä kokonaisriskin määrän tai 
vähimmäisomavaraisuusasteen määrän 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
kaavailluista kriisinratkaisutoimista 
johtuvien muutosten mukaisia 
sopeutettuja arvoja;

b) kuultuaan toimivaltaista viranomaista 
korjata alaspäin direktiivin 2013/36/EU 
104 a artiklassa tarkoitettua 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
yhteisöön sovellettavaa vaatimusta, ja 
määrittää vaatimus, jota kriisinratkaisun 
kohteena olevaan yhteisöön sovelletaan 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
kaavailtujen kriisinratkaisutoimien 
täytäntöönpanon jälkeen.

Or. en

Perustelu

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy.Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Tarkistus 87
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on 
mukautettava edellisissä alakohdissa 
tarkoitettua katettavien tappioiden 
määrää, ja otettava siinä huomioon 
toimivaltaisen viranomaisen vaatimat, 
yhteisön liiketoimintamallia, 
rahoitusmallia ja riskiprofiilia, koskevat 
tiedot, ja jotta purkamismahdollisuuksien 
esteitä voidaan vähentää tai poistaa tai 
sellaisia tappioita kattaa, jotka liittyvät 
muiden konsernin yhteisöjen liikkeeseen 
laskemien MREL-instrumenttien 
hallussapitoon sekä aina, kun 
yhteenlaskettua puskurivaatimusta ei 
pidetä olennaisena sen varmistamiseksi, 
että tappiot voidaan kriisinratkaisussa 
vähentää.

Or. en

Tarkistus 88
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä 
ei saa sellaisten laitosten osalta, jotka 
eivät itse ole kriisinratkaisun kohteena 
olevia yhteisöjä, ylittää seuraavia:

Poistetaan.

(a) seuraavien summa:

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
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(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan 
a, b ja c alakohdassa ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöä koskevia vaatimuksia, ja

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisusuunnitelman 
mukaisesti; tai

(b) seuraavien summa:

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta, ja

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
vähimmäisomavaraisuusasteen 
kriisinratkaisusuunnitelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 89
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei
saa sellaisten laitosten osalta, jotka eivät 

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainitun määrän 
on sellaisten laitosten osalta, jotka eivät 
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itse ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, ylittää seuraavia:

itse ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, oltava vähintään yhtä suuri 
kuin seuraavista suurempi:

Or. en

Tarkistus 90
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa sellaisten laitosten osalta, jotka eivät 
itse ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, ylittää seuraavia:

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa sellaisten laitosten osalta, jotka eivät 
itse ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, alittaa seuraavia:

Or. en

Tarkistus 91
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta viimeisen alakohdan 
soveltamista 2 kohdassa mainittu määrä ei 
saa sellaisten laitosten osalta, jotka eivät 
itse ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, ylittää mitään seuraavista:

Edellä 2 kohdassa mainittu määrä ei saa 
sellaisten laitosten osalta, jotka eivät itse 
ole kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, ylittää seuraavista suurempaa:

Or. en
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Perustelu

Viimeisen alakohdan muutokset, komission alun perin ehdottamassa muodossa, eivät saa 
johtaa tästä alakohdasta johtuvan summan ylittämiseen. Viimeiseen alakohtaan ehdotetut 
muutokset sisältävät tarkemmat kriteerit MREL-vaatimuksessa esitettävän, pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavan määrän parempaa määrittämistä varten 
kriisinratkaisusuunnitelmassa kaavaillun kriisinratkaisutoimen pohjalta. Nämä kriteerit 
täsmentävät alakohdassa a ii tarkoitettua pääomapohjan vahvistamiseen tarvittavaa määrää 
sen sijaan, että ne aiheuttaisivat muutoksia mainittuun summaan, joka ”ylittäisi” sen.

Tarkistus 92
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöä koskevia vaatimuksia, ja

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a ja 104 b artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä koskevia vaatimuksia 
sekä direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 
1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitettuja 
yhteenlaskettuja puskurivaatimuksia tai 
mitä tahansa suurempaa summaa, jota 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 500 
artiklassa tarkoitetun Basel 1 -lattian 
noudattamiseen vaaditaan, ja

Or. en

Tarkistus 93
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
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12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöä koskevia vaatimuksia, ja

i) katettavien tappioiden määrä, joka 
vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 
direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä koskevia 
vaatimuksia, ja

Or. en

Tarkistus 94
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisusuunnitelman 
mukaisesti; tai

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisusuunnitelman 
mukaisesti sekä 
kriisinratkaisuviranomaisen määrittämä 
turvamarginaali tämän artiklan 3 kohdan 
mukaisesti; tai

Or. en

Tarkistus 95
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen kriisinratkaisusuunnitelman
mukaisesti; tai

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
kokonaispääomaosuuden ja direktiivin 
2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen käytettyään 
pääomainstrumenttien ja hyväksyttävien 
velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuutta 21 artiklan
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisun aikana katettavien 
tappioiden määrä, joka vastaa asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettua yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta, ja

i) katettavien tappioiden määrä, joka 
vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 92
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettua yhteisön 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta, ja

Or. en

Tarkistus 97
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi palauttaa ennalleen
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
vähimmäisomavaraisuusasteen
kriisinratkaisusuunnitelman mukaisesti.

ii) pääomapohjan vahvistamiseen 
tarvittava määrä, joka mahdollistaa sen, 
että yhteisö voi jälleen noudattaa
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettua 
vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa 
vaatimusta käytettyään 
pääomainstrumenttien ja hyväksyttävien 
velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuutta 21 artiklan
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 98
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
tässä kohdassa tarkoitetut pääomapohjan 
vahvistamista koskevat määrät 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon riskit, 
jotka vaikuttavat yhteisön 
liiketoimintamallista, rahoitusmallista ja 
riskiprofiilista johtuviin pääomapohjan 
vahvistamistarpeisiin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 99
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
tässä kohdassa tarkoitetut pääomapohjan 
vahvistamista koskevat määrät 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä, jotta 
niissä otetaan riittävästi huomioon riskit, 
jotka vaikuttavat yhteisön 
liiketoimintamallista, rahoitusmallista ja 
riskiprofiilista johtuviin pääomapohjan 
vahvistamistarpeisiin.

Kriisinratkaisuneuvoston on määritettävä 
tässä kohdassa tarkoitetut pääomapohjan 
vahvistamista koskevat määrät 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
edellytettyjen kriisinratkaisutoimien 
mukaisesti, ja se voi mukauttaa niitä 
ylöspäin varmistaakseen, että 
kriisinratkaisun kohteena olevalla 
konsernilla on kriisinratkaisusta johtuen 
riittävästi varoja (”turvamarginaali”), 
joilla se voi kattaa mahdolliset 
kriisinratkaisutoimien täytäntöönpanosta 
tai liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelmasta johtuvat 
ylimääräiset kustannukset.

Kun kriisinratkaisuviranomainen arvioi 
laitoksen lakisääteisiä pääomatarpeita 
parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian täytäntöönpanon 
jälkeen, sen on käytettävä kokonaisriskin 
määrän tai 
vähimmäisomavaraisuusasteen nimittäjän 
uusimpia ilmoitettuja arvoja.

Or. en

Tarkistus 100
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Määrittäessään edellisissä alakohdissa 
tarkoitettua pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavaa määrää, 
kriisinratkaisuneuvoston on:

a) käytettävä kokonaisriskin määrän tai 
vähimmäisomavaraisuusasteen määrän 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
kaavailluista kriisinratkaisutoimista 
johtuvien muutosten mukaisia 
sopeutettuja arvoja;

b) kuultuaan toimivaltaista viranomaista 
korjata alaspäin direktiivin 2013/36/EU 
104 a artiklassa tarkoitettua 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
yhteisöön sovellettavaa vaatimusta, ja 
määrittää vaatimus, jota kriisinratkaisun 
kohteena olevaan yhteisöön sovelletaan 
kriisinratkaisusuunnitelmassa 
kaavailtujen kriisinratkaisutoimien 
täytäntöönpanon jälkeen.

Or. en

Perustelu

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy.Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Tarkistus 101
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston on 
mukautettava edellisissä alakohdissa 
tarkoitettua katettavien tappioiden 
määrää, ja otettava siinä huomioon 
toimivaltaisen viranomaisen vaatimat, 
yhteisön liiketoimintamallia, 
rahoitusmallia ja riskiprofiilia, koskevat 
tiedot, ja jotta purkamismahdollisuuksien 
esteitä voidaan vähentää tai poistaa tai 
sellaisia tappioita kattaa, jotka liittyvät 
muiden konsernin yhteisöjen liikkeeseen 
laskemien MREL-instrumenttien 
hallussapitoon sekä aina, kun 
yhteenlaskettua puskurivaatimusta ei 
pidetä olennaisena sen varmistamiseksi, 
että tappiot voidaan kriisinratkaisussa 
vähentää.

Or. en

Tarkistus 102
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
että hyväksyttävien velkojen tietyt luokat 
saatetaan jättää 27 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti velan arvon alentamisen 
ulkopuolelle tai ne saatetaan siirtää 
vastaanottajalle täysimääräisesti osittaisella 
siirrolla, 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimus ei saa ylittää määrää, 
joka riittää

5. Jos kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
että hyväksyttävien velkojen tietyt luokat 
saatetaan jättää 27 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti velan arvon alentamisen 
ulkopuolelle tai ne saatetaan siirtää 
vastaanottajalle täysimääräisesti osittaisella 
siirrolla, 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen on vähintään:
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Or. en

Tarkistus 103
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen, jolla otetaan käyttöön omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus tämän artiklan 
mukaisesti, on sisällettävä perustelut, 
mukaan lukien 2–5 kohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden kattava arviointi 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa 
tarkoitetun, pääomapohjan 
vahvistamiseen tarvittavaa määrää 
koskevan vaatimuksen tarpeesta ja 
tasosta.

6. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen, jolla otetaan käyttöön omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus tämän artiklan 
mukaisesti, on sisällettävä perustelut.

Or. en

Tarkistus 104
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
alentaa 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua vaatimusta ottaakseen 
huomioon määrän, jolla 
talletussuojajärjestelmän odotetaan 

Poistetaan.
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osallistuvan parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian rahoittamiseen
direktiivin 2014/59/EU 109 artiklan 
mukaisesti.

Tällaisen alennuksen suuruuden on 
perustuttava uskottavaan arvioon 
talletussuojajärjestelmän potentiaalisesta 
rahoitusosuudesta, ja ainakin seuraavien 
ehtojen on toteuduttava:

a) alennuksen on oltava pienempi kuin 
varovainen arvio potentiaalisista 
tappioista, joista talletussuojajärjestelmä 
olisi joutunut vastaamaan, jos laitos olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja 
huomioon talletussuojajärjestelmän 
asema direktiivin 2014/59/EU 108 
artiklan mukaisessa 
ensisijaisuusjärjestyksessä on otettava;

b) alennuksen on oltava pienempi kuin 
enimmäismäärä, joka 
talletussuojajärjestelmän 
rahoitusosuuksille asetetaan direktiivin 
2014/59/EU 109 artiklan 5 kohdan 
toisessa alakohdassa;

c) alennusta määritettäessä on otettava 
huomioon kokonaisriski, joka liittyy 
talletussuojajärjestelmän varojen 
ehtymiseen sen vuoksi, että järjestelmä 
osallistuu useiden pankkien kaatumisen 
tai kriisinratkaisun kustannusten 
rahoittamiseen; ja

d) alennuksen on oltava johdonmukainen 
muiden asiaa koskevien kansallisten 
säännösten sekä 
talletussuojajärjestelmästä vastaavan 
viranomaisen tehtävien ja vastuiden 
kanssa.

Kuultuaan talletussuojajärjestelmästä 
vastaavaa viranomaista 
kriisinratkaisuneuvoston on 
dokumentoitava lähestymistapa, jota se 
soveltaa arvioidessaan kokonaisriskiä, 
joka liittyy talletussuojajärjestelmän 
varojen ehtymiseen, ja alennettava 
vähimmäisvaatimusta 1 kohdan 
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mukaisesti edellyttäen, että kyseinen riski 
ei ole liian suuri.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen talletussuojan varmistamiseksi talletussuojajärjestelmän potentiaalista 
rahoitusosuutta ei pitäisi käyttää MREL-vaatimuksen lieventämiseen.

Tarkistus 105
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
alentaa 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua vaatimusta ottaakseen 
huomioon määrän, jolla 
talletussuojajärjestelmän odotetaan 
osallistuvan parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian rahoittamiseen 
direktiivin 2014/59/EU 109 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Tällaisen alennuksen suuruuden on 
perustuttava uskottavaan arvioon 
talletussuojajärjestelmän potentiaalisesta 
rahoitusosuudesta, ja ainakin seuraavien 
ehtojen on toteuduttava:

a) alennuksen on oltava pienempi kuin 
varovainen arvio potentiaalisista 
tappioista, joista talletussuojajärjestelmä 
olisi joutunut vastaamaan, jos laitos olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja 
huomioon talletussuojajärjestelmän 
asema direktiivin 2014/59/EU 108 
artiklan mukaisessa 
ensisijaisuusjärjestyksessä on otettava;

b) alennuksen on oltava pienempi kuin 
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enimmäismäärä, joka 
talletussuojajärjestelmän 
rahoitusosuuksille asetetaan direktiivin 
2014/59/EU 109 artiklan 5 kohdan 
toisessa alakohdassa;

c) alennusta määritettäessä on otettava 
huomioon kokonaisriski, joka liittyy 
talletussuojajärjestelmän varojen 
ehtymiseen sen vuoksi, että järjestelmä 
osallistuu useiden pankkien kaatumisen 
tai kriisinratkaisun kustannusten 
rahoittamiseen; ja

d) alennuksen on oltava johdonmukainen 
muiden asiaa koskevien kansallisten 
säännösten sekä 
talletussuojajärjestelmästä vastaavan 
viranomaisen tehtävien ja vastuiden 
kanssa.

Kuultuaan talletussuojajärjestelmästä 
vastaavaa viranomaista 
kriisinratkaisuneuvoston on 
dokumentoitava lähestymistapa, jota se 
soveltaa arvioidessaan kokonaisriskiä, 
joka liittyy talletussuojajärjestelmän 
varojen ehtymiseen, ja alennettava 
vähimmäisvaatimusta 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että kyseinen riski 
ei ole liian suuri.

Or. en

Tarkistus 106
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi alentaa 12 a 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vaatimusta ottaakseen huomioon määrän, 
jolla talletussuojajärjestelmän odotetaan 
osallistuvan parhaaksi arvioidun 

Poistetaan.
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kriisinratkaisustrategian rahoittamiseen 
direktiivin 2014/59/EU 109 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement. The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Tarkistus 107
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 d artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen alennuksen suuruuden on 
perustuttava uskottavaan arvioon 
talletussuojajärjestelmän potentiaalisesta 
rahoitusosuudesta, ja ainakin seuraavien 
ehtojen on toteuduttava:

Poistetaan.

a) alennuksen on oltava pienempi kuin 
varovainen arvio potentiaalisista 
tappioista, joista talletussuojajärjestelmä 
olisi joutunut vastaamaan, jos laitos olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja 
huomioon talletussuojajärjestelmän 
asema direktiivin 2014/59/EU 108 
artiklan mukaisessa 
ensisijaisuusjärjestyksessä on otettava;

b) alennuksen on oltava pienempi kuin
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enimmäismäärä, joka 
talletussuojajärjestelmän 
rahoitusosuuksille asetetaan direktiivin 
2014/59/EU 109 artiklan 5 kohdan 
toisessa alakohdassa;

c) alennusta määritettäessä on otettava 
huomioon kokonaisriski, joka liittyy 
talletussuojajärjestelmän varojen 
ehtymiseen sen vuoksi, että järjestelmä 
osallistuu useiden pankkien kaatumisen 
tai kriisinratkaisun kustannusten 
rahoittamiseen; ja

d) alennuksen on oltava johdonmukainen 
muiden asiaa koskevien kansallisten 
säännösten sekä 
talletussuojajärjestelmästä vastaavan 
viranomaisen tehtävien ja vastuiden 
kanssa.

Kuultuaan talletussuojajärjestelmästä 
vastaavaa viranomaista 
kriisinratkaisuneuvoston on 
dokumentoitava lähestymistapa, jota se 
soveltaa arvioidessaan kokonaisriskiä, 
joka liittyy talletussuojajärjestelmän 
varojen ehtymiseen, ja alennettava 
vähimmäisvaatimusta 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että kyseinen riski 
ei ole liian suuri.

Or. en

Perustelu

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Tarkistus 108
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Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 artikla – 8 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alennuksen on oltava pienempi 
kuin varovainen arvio potentiaalisista 
tappioista, joista talletussuojajärjestelmä 
olisi joutunut vastaamaan, jos laitos olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja 
huomioon talletussuojajärjestelmän asema 
direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä on 
otettava;

a) alennuksen on oltava 20 prosenttia 
niiden potentiaalisten tappioiden 
varovaisesta arviosta, joista 
talletussuojajärjestelmä olisi joutunut 
vastaamaan, jos laitos olisi likvidoitu 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja 
huomioon talletussuojajärjestelmän asema 
direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä on 
otettava;

Or. en

Tarkistus 109
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla

Komission teksti Tarkistus

12 e artikla Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 110
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäisvaatimuksen määrittäminen 
yhteisöille, jotka ovat G-SII-laitoksia

Vähimmäisvaatimuksen määrittäminen 
yhteisöille, jotka ovat G-SII- tai O-SII-
laitoksia taikka laitoksia, joita ei katsota 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 
6 artiklan 4 kohdan nojalla vähemmän 
merkittäviksi

Or. en

Tarkistus 111
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen kriisinratkaisun kohteena 
olevan yhteisön, joka on G-SII-laitos tai 
osa G-SII-laitosta, omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus muodostuu 
seuraavista:

1. Sellaisen kriisinratkaisun kohteena 
olevan yhteisön, joka on G-SII- tai O-SII-
laitos tai laitos, joka kuuluu yhteisen 
valvontamekanismin toteuttaman 
valvonnan piiriin, tai osa G-SII- tai O-SII-
laitosta tai laitosta, jota ei pidetä 
vähemmän merkittävänä neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 
4 kohdan nojalla, omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus muodostuu 
seuraavista:

Or. en

Tarkistus 112
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikki kriisinratkaisuviranomaisen 
määrittämät omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja koskevat lisävaatimukset, jotka 
ovat yhteisökohtaisia 2 kohdan mukaisesti 
ja jotka on täytettävä 12 c artiklan 
vaatimukset täyttävillä veloilla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

G-SII-laitoksiin sovellettava harkinnanvarainen TLAC-tasoa koskeva lisävaatimus aiheuttaisi 
myötäsyklisen riskin ja lisäisi järjestelmän kannalta merkittävien eurooppalaisten laitosten 
taseisiin ja tuloslaskelmiin kohdistuvia paineita.

Tarkistus 113
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto voi ottaa 
käyttöön 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja koskevan lisävaatimuksen 
ainoastaan siinä tapauksessa, että

Poistetaan.

(a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
vaatimus ei riitä täyttämään 12 d 
artiklassa vahvistettuja edellytyksiä; ja

(b) vaadittavien omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen määrä ei ylitä 
tasoa, joka on tarpeen 12 d artiklan 
vaatimusten täyttämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 114
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
vaatimus ei riitä täyttämään 12 d artiklassa 
vahvistettuja edellytyksiä; ja

(a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
vaatimus ei todennäköisesti riitä 
täyttämään 12 d artiklassa vahvistettuja 
edellytyksiä; ja

Or. en

Tarkistus 115
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen, jolla otetaan käyttöön omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva 
lisävaatimus 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, on sisällettävä perustelut, 
mukaan lukien 2 kohdassa tarkoitettujen 
tekijöiden kattava arviointi.

3. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen, jolla otetaan käyttöön omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva 
lisävaatimus 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, on sisällettävä perustelut.

Or. en
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Tarkistus 116
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla

Komission teksti Tarkistus

12 f artikla Poistetaan.

Omia varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimusta koskeva ohjeistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, 
että yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

(a) kattaa yhteisön muita potentiaalia 
tappioita 12 d artiklassa tarkoitettujen 
katettavien tappioiden lisäksi, ja/tai

(b) varmistaa, että kriisinratkaisussa 
markkinoiden luottamusta yhteisöön 
pidetään riittävästi yllä paitsi 12 d artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
vaatimuksella myös 
pääomainstrumenteilla 
(markkinaluottamuspuskuri).

Ohjeistus annetaan ja lasketaan 
ainoastaan 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen osalta ja 
lasketaan 12 a artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti.

2. Edellä olevassa 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun ohjeistuksen 
määrä vahvistetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on jo 
antanut omat ohjeensa direktiivin 
2013/36/EU 104 b artiklan mukaisesti, 
eikä se saa ylittää kyseisten ohjeiden 
tasoa.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
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yhteenlasketun puskurivaatimuksen 
määrää, lukuun ottamatta kyseisen 
säännöksen a alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta, ellei korkeampi taso ole 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan, joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti annetun ohjeistuksen perusteet 
sekä kattava arviointi niiden tarpeesta ja 
tasosta.

3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 
artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

4. Yhteisöön, jolla ei ole ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
edellytettyjä ylimääräisiä omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, ei sovelleta 
direktiivin 2013/36/EU 141 artiklan 
mukaisia rajoituksia.

Or. en

Tarkistus 117
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla

Komission teksti Tarkistus

12 f artikla Poistetaan.

Omia varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimusta koskeva ohjeistus
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1. Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, 
että yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

(a) kattaa yhteisön muita potentiaalia 
tappioita 12 d artiklassa tarkoitettujen 
katettavien tappioiden lisäksi, ja/tai

(b) varmistaa, että kriisinratkaisussa 
markkinoiden luottamusta yhteisöön 
pidetään riittävästi yllä paitsi 12 d artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
vaatimuksella myös 
pääomainstrumenteilla 
(markkinaluottamuspuskuri).

Ohjeistus annetaan ja lasketaan 
ainoastaan 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen osalta ja 
lasketaan 12 a artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti.

2. Edellä olevassa 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun ohjeistuksen 
määrä vahvistetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on jo 
antanut omat ohjeensa direktiivin 
2013/36/EU 104 b artiklan mukaisesti, 
eikä se saa ylittää kyseisten ohjeiden 
tasoa.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen 
määrää, lukuun ottamatta kyseisen 
säännöksen a alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta, ellei korkeampi taso ole 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan, joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti annetun ohjeistuksen perusteet 
sekä kattava arviointi niiden tarpeesta ja 
tasosta.
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3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 
artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

4. Yhteisöön, jolla ei ole ensimmäisessä
kohdassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
edellytettyjä ylimääräisiä omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, ei sovelleta 
direktiivin 2013/36/EU 141 artiklan 
mukaisia rajoituksia.

Or. en

Tarkistus 118
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
ohjeistaa, että yhteisöllä on oltava omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja, jotka 
täyttävät 12 d ja 12 e artiklassa 
vahvistettujen tasojen lisäksi 12 c artiklan 
tai 12 h artiklan 3 kohdan vaatimukset ja 
joilla voidaan

Poistetaan.

(a) kattaa yhteisön muita potentiaalia 
tappioita 12 d artiklassa tarkoitettujen 
katettavien tappioiden lisäksi, ja/tai

(b) varmistaa, että kriisinratkaisussa 
markkinoiden luottamusta yhteisöön 
pidetään riittävästi yllä paitsi 12 d artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
vaatimuksella myös 
pääomainstrumenteilla 
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(markkinaluottamuspuskuri).

Ohjeistus annetaan ja lasketaan 
ainoastaan 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen osalta ja 
lasketaan 12 a artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 119
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, että 
yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

Poistetaan.

(a) kattaa yhteisön muita potentiaalia 
tappioita 12 d artiklassa tarkoitettujen 
katettavien tappioiden lisäksi, ja/tai

(b) varmistaa, että kriisinratkaisussa 
markkinoiden luottamusta yhteisöön 
pidetään riittävästi yllä paitsi 12 d artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
vaatimuksella myös 
pääomainstrumenteilla 
(markkinaluottamuspuskuri).

Or. en

Tarkistus 120
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
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Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, että 
yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, että 
yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan 1 kohdan tai 12 h 
artiklan 3 kohdan vaatimukset ja joilla 
voidaan

Or. en

Perustelu

Suhteellisuussyistä kriisinratkaisuviranomaisilla ei pitäisi olla valtuuksia vaatia laitoksia 
täyttämään MREL-vähimmäisvaatimuksen ohjeistusta koskevaa osaa etuoikeudeltaan 
huonommilla instrumenteilla – etuoikeusaseman muuttamista olisi vaadittava ainoastaan 
MREL-vähimmäisvaatimuksen täyttämiseksi. Tässä yhteydessä olisi sen vuoksi viitattava 12 c 
artiklan 1 kohtaan eikä koko 12 c artiklaan.

Tarkistus 121
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa, että 
yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

Kriisinratkaisuneuvoston on ohjeistettava, 
että yhteisöllä on oltava omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja, jotka täyttävät 12 d 
ja 12 e artiklassa vahvistettujen tasojen 
lisäksi 12 c artiklan tai 12 h artiklan 3 
kohdan vaatimukset ja joilla voidaan

Or. en
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Tarkistus 122
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varmistaa, että kriisinratkaisussa
markkinoiden luottamusta yhteisöön 
pidetään riittävästi yllä paitsi 12 d artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
vaatimuksella myös pääomainstrumenteilla 
(markkinaluottamuspuskuri).

(b) varmistaa, että kriisinratkaisun tai 
pääomainstrumenttien ja hyväksyttävien 
velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksien 21 artiklan 
mukaisen käytön jälkeen markkinoiden 
luottamusta yhteisöön pidetään riittävästi 
yllä paitsi 12 d artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetulla vaatimuksella 
myös pääomainstrumenteilla 
(markkinaluottamuspuskuri).

Or. en

Perustelu

Ohjeistuksessa esitettyä pääomapohjan vahvistamiseen tarvittavaa määrää laskettaessa on 
samalla tavoin kuin vaatimuksen yhteydessä otettava huomioon konsernin tai laitoksen tila 
kriisinratkaisun jälkeen. Sen vuoksi on oltava selvää, että markkinaluottamuspuskuria 
laskettaessa otetaan huomioon pankin tarpeet kriisinratkaisun jälkeen.

Tarkistus 123
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjeistus annetaan ja lasketaan 
ainoastaan 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen osalta ja 
lasketaan 12 a artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 124
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun ohjeistuksen 
määrä vahvistetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on jo 
antanut omat ohjeensa direktiivin 
2013/36/EU 104 b artiklan mukaisesti, 
eikä se saa ylittää kyseisten ohjeiden 
tasoa.

Poistetaan.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen 
määrää, lukuun ottamatta kyseisen 
säännöksen a alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta, ellei korkeampi taso ole 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan, joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti annetun ohjeistuksen perusteet 
sekä kattava arviointi niiden tarpeesta ja 
tasosta.

Or. en

Tarkistus 125
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun ohjeistuksen 
määrä vahvistetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on jo 
antanut omat ohjeensa direktiivin 
2013/36/EU 104 b artiklan mukaisesti, 
eikä se saa ylittää kyseisten ohjeiden 
tasoa.

Poistetaan.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen 
määrää, lukuun ottamatta kyseisen 
säännöksen a alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta, ellei korkeampi taso ole 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisun jälkeen yhteisö edelleen 
täyttää toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson 
ajan, joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti annetun ohjeistuksen perusteet 
sekä kattava arviointi niiden tarpeesta ja 
tasosta.

Or. en

Tarkistus 126
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Edellä olevassa 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä 
vahvistetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on jo 
antanut omat ohjeensa direktiivin 
2013/36/EU 104 b artiklan mukaisesti, 
eikä se saa ylittää kyseisten ohjeiden 
tasoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä 
vahvistetaan ainoastaan, jos toimivaltainen 
viranomainen on jo antanut omat ohjeensa 
direktiivin 2013/36/EU 104 b artiklan 
mukaisesti, eikä se saa ylittää kyseisten 
ohjeiden tasoa.

Edellä olevassa 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä 
vahvistetaan ainoastaan, jos toimivaltainen 
viranomainen on jo antanut omat ohjeensa 
direktiivin 2013/36/EU 104 b artiklan 
mukaisesti ja jos kriisinratkaisuneuvosto 
määrittää, ettei 12 d artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu vaatimus ole 
riittävä kaikkien kriisinratkaisussa 
syntyvien tappioiden kattamiseen, kun 
otetaan huomioon yhteisön 
liiketoimintamalli, rahoitusmalli ja 
riskiprofiili, tai 
purkamismahdollisuuksien esteen 
vähentämiseen tai poistamiseen tai 
sellaisten tappioiden kattamiseen, jotka 
liittyvät muiden kriisinratkaisun kohteena 
olevaan konserniin kuuluvien yhteisöjen 
liikkeeseen laskemien MREL-
instrumenttien hallussapitoon. Edellä 
olevassa 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää kyseisten ohjeiden tasoa.

Or. en
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Perustelu

Ohjeistuksen tasolle olisi asetettava rajat ja lainsäädännössä olisi määritettävä paremmin 
edellytykset, joiden perusteella kriisinratkaisuviranomaiset voivat pyytää MREL-ohjeistusta 
sen varmistamiseksi, ettei yleinen MREL-vähimmäisvaatimus ole ylimitoitettu.

Tarkistus 128
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun yhteenlasketun 
puskurivaatimuksen määrää, lukuun 
ottamatta kyseisen säännöksen a 
alakohdassa tarkoitettua vaatimusta, ellei 
korkeampi taso ole tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kriisinratkaisun 
jälkeen yhteisö edelleen täyttää 
toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson ajan, 
joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä voidaan 
vahvistaa, jos kriisinratkaisuneuvosto 
katsoo, ettei 12 d artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu vaatimus ole 
riittävä varmistamaan markkinoiden 
luottamusta eikä takaamaan yhteisön 
kriittisten taloudellisten toimintojen 
jatkuvuutta tai rahoituksen saantia 
turvautumatta erityiseen taloudelliseen 
tukeen kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyistä saatavaa rahoitusta 
lukuun ottamatta. Edellä olevassa 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
ohjeistuksen määrä ei saa ylittää direktiivin 
2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun yhteenlasketun 
puskurivaatimuksen määrää, lukuun 
ottamatta kyseisen säännöksen a 
alakohdassa tarkoitettua vaatimusta.

Or. en

Perustelu

Ohjeistuksen tasolle olisi asetettava rajat ja lainsäädännössä olisi määritettävä paremmin 
edellytykset, joiden perusteella kriisinratkaisuviranomaiset voivat pyytää MREL-ohjeistusta 
sen varmistamiseksi, ettei yleinen MREL-vähimmäisvaatimus ole ylimitoitettu.
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Tarkistus 129
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrä ei saa 
ylittää direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun yhteenlasketun 
puskurivaatimuksen määrää, lukuun 
ottamatta kyseisen säännöksen a 
alakohdassa tarkoitettua vaatimusta, ellei 
korkeampi taso ole tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kriisinratkaisun 
jälkeen yhteisö edelleen täyttää 
toimiluvan ehdot tietyn ajanjakson ajan, 
joka ei ole pidempi kuin yksi vuosi.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen määrän on oltava 
yhtä suuri kuin direktiivin 2013/36/EU 
128 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen määrä, 
ellei korkeampi tai alempi taso ole tarpeen, 
jotta voidaan varmistaa markkinoiden 
luottamus ja taata sekä laitoksen 
kriittisten taloudellisten toimintojen 
jatkuvuus että rahoituksen saanti 
turvautumatta erityiseen taloudelliseen 
tukeen kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyistä saatavaa rahoitusta 
lukuun ottamatta direktiivin 2014/59/EU 
101 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 5 ja 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti annetun ohjeistuksen perusteet 
sekä kattava arviointi niiden tarpeesta ja 

Kriisinratkaisuviranomaisen on 
toimitettava yhteisölle tämän artiklan 
mukaisesti ohjeistuksen tarvetta koskevat 
perusteet.
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tasosta.

Or. en

Tarkistus 131
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 
artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 

Poistetaan.
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artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

Or. en

Tarkistus 133
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 
artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The resolution framework already provides for the necessary incentives for institutions to 
comply with their MREL guidance, and any breaches of the guidance should be dealt with by 
resolution authorities resourcing to their existing powers, namely the powers to remove 
impediments to resolution, and not through the conversion of the guidance into MREL. The 
conversion of guidance into requirement would lead to resolution authorities and banks 
losing flexibility, as it would have as an immediate consequence the breach of the Combined 
Buffer Requirement and the triggering of MDA restrictions referred to in Article 141 CRD.

Tarkistus 134
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos yhteisö jatkuvasti epäonnistuu
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjen ylimääräisten 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
hankkimisessa, kriisinratkaisuneuvosto 
voi vaatia, että 12 d artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vaatimuksen määrää 
nostetaan, jotta sillä voidaan kattaa tässä 
artiklassa tarkoitetussa ohjeistuksessa 
vahvistettu määrä.

3. Jos yhteisö ei onnistu enintään 
kuuden kuukauden aikana hankkimaan
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, 
kriisinratkaisuneuvoston on käytettävä 
12 g artiklassa tarkoitettuja valtuuksiaan.

Or. en

Tarkistus 135
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisöön, jolla ei ole 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, ei 
sovelleta direktiivin 2013/36/EU 141 
artiklan mukaisia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 136
Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
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12 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisöön, jolla ei ole 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, ei 
sovelleta direktiivin 2013/36/EU 141 
artiklan mukaisia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisöön, jolla ei ole
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, ei 
sovelleta direktiivin 2013/36/EU 141 
artiklan mukaisia rajoituksia.

4. Jos yhteisö ei onnistu hankkimaan
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja,
siihen sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 
141 artiklan mukaisia rajoituksia ja 
ohjeistuksen määrään liittyvä vaje G-
tekijällä kerrottuna katsotaan 12 c, 12 d ja 
12 e artiklan vaatimuksiin liittyväksi 
vajeeksi.

G-tekijä lasketaan kaavalla m /6, jossa m 
on ohjeistuksen antamisen jälkeen 
kuluneiden päivien lukumäärä 30:llä 
jaettuna.

Or. en

Tarkistus 138
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisöön, jolla ei ole 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, ei 
sovelleta direktiivin 2013/36/EU 141 
artiklan mukaisia rajoituksia.

4. Yhteisöön, jolla ei ole 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa 
ohjeistuksessa edellytettyjä ylimääräisiä 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja, 
sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 141 
artiklan mukaisia rajoituksia.

Or. en

Tarkistus 139
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vaatimukseen, joka koskee 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

Poistetaan.

(a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
yhteisön on täytettävä 12 g artiklassa 
tarkoitettu konsolidoitu vaatimus;

(b) edellä 12 g artiklassa tarkoitetulla 
konsolidoidulla vaatimuksella on 
katettava kaikkien kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin tytäryrityksiin 
sovellettavien vaatimusten summa, joka ei 
voi olla suurempi kuin konsolidoitu 
vaatimus, paitsi jos ylittyminen johtuu 12 
g artiklan 1 kohdan mukaisesta 
konsolidoinnista kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin tasolla;

(c) vaatimuksen on täytettävä 3 kohdassa 
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säädetyt hyväksyttävyyskriteerit;

(d) vaatimus ei saa suurempi kuin 
tytäryrityksen osuus 12 g artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta konsolidoidusta 
vaatimuksesta;

Or. en

Perustelu

This amendment is to ensure the flexibility for all resolution authorities in the group when 
determining the required MREL level and thus the operationalization of the SPE strategy. 
Under the SPE strategy (involving both the parent entity and its subsidiaries), subsidiaries 
need sufficient internal MREL in order to be able to upstream their losses to the resolution 
entity. MREL should be met on individual basis in the first instance and the requirement on 
the group level shall be the sum of requirements for group entities (bottom-up approach) an 
not on the contrary. Resolution authorities from home countries should have the capacity to 
adjust the external MREL requirement upwards or downwards, depending on the sum of the 
loss absorption/recapitalization needs prepositioned in each subsidiary of the resolution 
group. The solution proposed by the COM imposes a top-down approach according to which 
the MREL at subsidiary level is de facto constrained by the level of the MREL set at parent 
company level, irrespective of the specific needs of that subsidiary determined by its size, its 
systemic importance or its risk profile.

Tarkistus 140
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vaatimukseen, joka koskee 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

Poistetaan.

(a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
yhteisön on täytettävä 12 g artiklassa 
tarkoitettu konsolidoitu vaatimus;

(b) edellä 12 g artiklassa tarkoitetulla 
konsolidoidulla vaatimuksella on 
katettava kaikkien kriisinratkaisun 
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kohteena olevan konsernin tytäryrityksiin 
sovellettavien vaatimusten summa, joka ei 
voi olla suurempi kuin konsolidoitu 
vaatimus, paitsi jos ylittyminen johtuu 12 
g artiklan 1 kohdan mukaisesta 
konsolidoinnista kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin tasolla;

(c) vaatimuksen on täytettävä 3 kohdassa 
säädetyt hyväksyttävyyskriteerit;

(d) vaatimus ei saa suurempi kuin 
tytäryrityksen osuus 12 g artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta konsolidoidusta 
vaatimuksesta;

Or. en

Perustelu

In order for an SPE strategy to work, subsidiaries need to be endowed with sufficient internal 
MREL in order to enable them to upstream their losses to the resolution entity.

The constraints imposed by paragraph 2 would put at risk this mechanism and would thus 
entail that SPE strategies would not be operational.

The amount of internal MREL allocated to a given subsidiary should solely depend on the 
risks inherent to the balance sheet of that subsidiary. The sum of these internal MREL 
requirements will then feed into the determination of the level of external MREL to be held at 
group level (bottom up approach).

Tarkistus 141
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vaatimukseen, joka koskee 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, sovelletaan seuraavia 
edellytyksiä:

Poistetaan.
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(a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
yhteisön on täytettävä 12 g artiklassa 
tarkoitettu konsolidoitu vaatimus;

(b) edellä 12 g artiklassa tarkoitetulla 
konsolidoidulla vaatimuksella on 
katettava kaikkien kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin tytäryrityksiin 
sovellettavien vaatimusten summa, joka ei 
voi olla suurempi kuin konsolidoitu 
vaatimus, paitsi jos ylittyminen johtuu 12 
g artiklan 1 kohdan mukaisesta 
konsolidoinnista kriisinratkaisun 
kohteena olevan konsernin tasolla;

(c) vaatimuksen on täytettävä 3 kohdassa 
säädetyt hyväksyttävyyskriteerit;

(d) vaatimus ei saa suurempi kuin 
tytäryrityksen osuus 12 g artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta konsolidoidusta 
vaatimuksesta;

Or. en

Perustelu

Resolution authorities should be confident that there is sufficient MREL in each relevant 
entity of a group. Under a resolution strategy that covers both the parent entity and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy), all the losses of the group are expected to be channelled out 
at the level of the parent company and absorbed by the shareholders and external creditors of 
the parent company. The quantum of MREL issued at the level of the parent company and 
subscribed by external creditors should therefore be consistent and reflect the quantum of 
MREL needed at the level of the subsidiaries and subscribed by the parent company. This 
need for consistency implies that the calibration of the group’s MREL requirements should be 
based on a bottom-up assessment of the actual loss absorption needs of the subsidiaries. As a 
result, we suggest deleting the constraints imposed on the calibration of MREL at subsidiary 
level. Indeed, these constraints impose a top-down approach according to which the MREL at 
subsidiary level is de facto constrained by the quantum of MREL set at parent company level, 
irrespective of the size, the systemic importance or the risk profile of the subsidiaries.

Tarkistus 142
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) jotka laskettu liikkeeseen 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
yhteisölle ja jotka ovat sen ostamia;

i) jotka laskettu liikkeeseen 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
yhteisölle ja jotka se on ostanut joko 
suoraan tai epäsuorasti muiden sellaisten 
samaan kriisinratkaisun kohteena 
olevaan konserniin kuuluvien yhteisöjen 
kautta, jotka ovat ostaneet velat tämän 
artiklan mukaiselta yhteisöltä tai 
nykyiseltä osakkeenomistajalta, joka ei 
kuulu samaan kriisinratkaisun kohteena 
olevaan konserniin, jos alaskirjaus- ja
muuntamisvaltuuksien käyttäminen 
21 artiklan mukaisesti ei vaikuta 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
määräysvaltaan tytäryrityksessä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan kriisinratkaisustrategian toteuttamista. Sillä taataan, 
että tappioiden siirtämisessä käytettävän mekanismin soveltaminen ei muuta tytäryrityksen 
omistusrakennetta. Näin ollen se suojelee vähemmistöosakkaiden etuja, ja sitä voidaan 
soveltaa muun muassa yhteisyritystapauksiin. Tällä tavoin se auttaa ehkäisemään 
tuomioistuimiin käsiteltäviksi saatettavia riita-asioita mekanismia käytettäessä.

Tarkistus 143
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisöille kuin 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
yhteisölle liikkeeseen lasketut ja niiden 
ostamat hyväksyttävät omien varojen 
instrumentit, jos alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien käyttäminen 21 
artiklan mukaisesti ei vaikuta 

(b) omien varojen instrumentit, jotka 
on laskettu liikkeeseen sellaisille 
yhteisöille tai jotka ovat sellaisten 
yhteisöjen ostamia
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kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
määräysvaltaan tytäryrityksessä.

i) jotka kuuluvat samaan kriisinratkaisun 
kohteena olevaan konserniin tai

ii) jotka eivät kuulu samaan 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
konserniin, jos alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksien käyttäminen 21 
artiklan mukaisesti ei vaikuta 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
määräysvaltaan tytäryrityksessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan kriisinratkaisustrategian toteuttamista. Sillä taataan, 
että tappioiden siirtämisessä käytettävän mekanismin soveltaminen ei muuta tytäryrityksen 
omistusrakennetta. Näin ollen se suojelee vähemmistöosakkaiden etuja, ja sitä voidaan 
soveltaa muun muassa yhteisyritystapauksiin. Tällä tavoin se auttaa ehkäisemään 
tuomioistuimiin käsiteltäviksi saatettavia riita-asioita mekanismia käytettäessä.

Tarkistus 144
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa säädetystä poiketen velat, 
jotka on laskettu liikkeeseen ennen... 
[tämän muutosasetuksen 
voimaantulopäivää] ja jotka eivät täytä 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 
72 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
g–o alakohdassa vahvistettuja ehtoja, 
voidaan sisällyttää omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen määrään.

Or. en
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Perustelu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevaan asetukseen olisi sisällytettävä saavutettujen 
etujen säilyttämislauseke kaikkia sellaisia hyväksyttäviä velkoja varten, jotka on laskettu 
liikkeeseen ennen vakavaraisuusasetuksen MREL-vähimmäisvaatimusta koskevien säännösten 
soveltamisen alkamispäivää ja jotka eivät täytä tässä ehdotuksessa esitettyjä perusteita (toisin 
sanoen vakavaraisuusasetuksen 72 b artikla 2 kohdan g–o alakohdan perusteita). Tätä olisi 
sovellettava sekä MREL-vähimmäisvaatimuksen pilarin 1 että MREL-vähimmäisvaatimuksen 
pilarin 2 osiin, jotka koskevat etuoikeudeltaan huonompia velkoja ja muita kuin 
etuoikeudeltaan huonompia velkoja.

Tarkistus 145
Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimus voidaan täyttää 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryhtiölleen antamalla takauksella, 
joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

(a) takaus annetaan vähintään sitä 
vaatimusta vastaavalle määrälle, jonka se 
korvaa;

(b) takaus lankeaa maksettavaksi, jos 
tytäryhtiö ei pysty maksamaan velkojaan 
tai muita vastuitaan eräpäivänä tai 
tytäryhtiön osalta on tehty 21 artiklan 3 
kohdan mukainen määritys, sen mukaan, 
kumpi on aiempi;

(c) vähintään 50 prosentille takauksen 
määrästä on vakuutena direktiivin 
2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määritelty 
rahoitusvakuusjärjestely;

(d) takaukseen ja 
rahoitusvakuusjärjestelyyn sovelletaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon 
tytäryhtiö on sijoittautunut, ellei 
kriisinratkaisuneuvosto ole määrittänyt 
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toisin;

(e) takauksen kattava vakuus täyttää 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 197 artiklan 
vaatimukset, ja se on sopivan varovaisten 
aliarvostusten jälkeen riittävä kattamaan 
taatun määrän täysin;

(f) takauksen kattava vakuus on 
kiinnittämätön eikä sitä käytetä muiden 
takausten vakuutena;

(g) vakuudella on efektiivinen 
maturiteetti, joka täyttää asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 72 c artiklan 1 kohdan 
mukaiset maturiteettiedellytykset; ja

(h) vakuuden siirrolle kriisinratkaisun 
kohteena olevalta yhteisöltä 
asianomaiselle tytäryritykselle ei ole 
olemassa oikeudellisia, operatiivisia tai 
sääntelyyn liittyviä esteitä myöskään 
silloin kun kriisinratkaisun kohteena 
olevaan yhteisöön kohdistuu 
kriisiratkaisutoimia.

Or. en

Tarkistus 146
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimus voidaan täyttää 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryhtiölleen antamalla takauksella, 
joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

(a) takaus annetaan vähintään sitä 
vaatimusta vastaavalle määrälle, jonka se 
korvaa;
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(b) takaus lankeaa maksettavaksi, jos 
tytäryhtiö ei pysty maksamaan velkojaan 
tai muita vastuitaan eräpäivänä tai 
tytäryhtiön osalta on tehty 21 artiklan 3 
kohdan mukainen määritys, sen mukaan, 
kumpi on aiempi;

(c) vähintään 50 prosentille takauksen 
määrästä on vakuutena direktiivin 
2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määritelty 
rahoitusvakuusjärjestely;

(d) takaukseen ja 
rahoitusvakuusjärjestelyyn sovelletaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon 
tytäryhtiö on sijoittautunut, ellei 
kriisinratkaisuneuvosto ole määrittänyt 
toisin;

(e) takauksen kattava vakuus täyttää 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 197 artiklan 
vaatimukset, ja se on sopivan varovaisten 
aliarvostusten jälkeen riittävä kattamaan 
taatun määrän täysin;

(f) takauksen kattava vakuus on 
kiinnittämätön eikä sitä käytetä muiden 
takausten vakuutena;

(g) vakuudella on efektiivinen 
maturiteetti, joka täyttää asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 72 c artiklan 1 kohdan 
mukaiset maturiteettiedellytykset; ja

(h) vakuuden siirrolle kriisinratkaisun 
kohteena olevalta yhteisöltä 
asianomaiselle tytäryritykselle ei ole 
olemassa oikeudellisia, operatiivisia tai 
sääntelyyn liittyviä esteitä myöskään 
silloin kun kriisinratkaisun kohteena
olevaan yhteisöön kohdistuu 
kriisiratkaisutoimia.

Or. en

Perustelu

Jos MREL-vähimmäisvaatimus korvataan tytäryritysten tasolla vakuudellisilla takauksilla, se 
tuo esiin mittavia oikeudellisia ja toiminnallisia huolenaiheita. Tällaiset takaukset eivät 
tarjoa minkäänlaista varmuutta siitä, että tytäryritysten tasolla on kriisin aikana tosiallisesti 
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tappionkattamiskykyä. Ehdotamme tämän mahdollisuuden poistamista.

Tarkistus 147
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimus voidaan täyttää 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryhtiölleen antamalla takauksella, 
joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

(a) takaus annetaan vähintään sitä 
vaatimusta vastaavalle määrälle, jonka se 
korvaa;

(b) takaus lankeaa maksettavaksi, jos 
tytäryhtiö ei pysty maksamaan velkojaan 
tai muita vastuitaan eräpäivänä tai 
tytäryhtiön osalta on tehty 21 artiklan 3 
kohdan mukainen määritys, sen mukaan, 
kumpi on aiempi;

(c) vähintään 50 prosentille takauksen 
määrästä on vakuutena direktiivin 
2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määritelty 
rahoitusvakuusjärjestely;

(d) takaukseen ja 
rahoitusvakuusjärjestelyyn sovelletaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon 
tytäryhtiö on sijoittautunut, ellei 
kriisinratkaisuneuvosto ole määrittänyt 
toisin;

(e) takauksen kattava vakuus täyttää 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 197 artiklan 
vaatimukset, ja se on sopivan varovaisten 
aliarvostusten jälkeen riittävä kattamaan 
taatun määrän täysin;

(f) takauksen kattava vakuus on 
kiinnittämätön eikä sitä käytetä muiden 
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takausten vakuutena;

(g) vakuudella on efektiivinen 
maturiteetti, joka täyttää asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 72 c artiklan 1 kohdan 
mukaiset maturiteettiedellytykset; ja

(h) vakuuden siirrolle kriisinratkaisun 
kohteena olevalta yhteisöltä 
asianomaiselle tytäryritykselle ei ole 
olemassa oikeudellisia, operatiivisia tai 
sääntelyyn liittyviä esteitä myöskään 
silloin kun kriisinratkaisun kohteena 
olevaan yhteisöön kohdistuu 
kriisiratkaisutoimia.

Or. en

Perustelu

Vakuudelliset takaukset eivät tarjoa minkäänlaista varmuutta siitä, että sisäistä 
tappionkattamiskykyä on käytettävissä kriisinratkaisun aikana. Sisäisen MREL-
vähimmäisvaatimuksen korvaaminen heikentäisi oleellisesti tytäryritysten asemaa ja saattaisi 
uhata yhden kriisinratkaisuviranomaisen mallin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 148
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 h artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella 12 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimus voidaan täyttää 
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryhtiölleen antamalla takauksella, 
joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

(a) takaus annetaan vähintään sitä 
vaatimusta vastaavalle määrälle, jonka se 
korvaa;

(b) takaus lankeaa maksettavaksi, jos 
tytäryhtiö ei pysty maksamaan velkojaan 
tai muita vastuitaan eräpäivänä tai 
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tytäryhtiön osalta on tehty 21 artiklan 3 
kohdan mukainen määritys, sen mukaan, 
kumpi on aiempi;

(c) vähintään 50 prosentille takauksen 
määrästä on vakuutena direktiivin 
2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa määritelty 
rahoitusvakuusjärjestely;

(d) takaukseen ja 
rahoitusvakuusjärjestelyyn sovelletaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon 
tytäryhtiö on sijoittautunut, ellei 
kriisinratkaisuneuvosto ole määrittänyt 
toisin;

(e) takauksen kattava vakuus täyttää 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 197 artiklan 
vaatimukset, ja se on sopivan varovaisten 
aliarvostusten jälkeen riittävä kattamaan 
taatun määrän täysin;

(f) takauksen kattava vakuus on 
kiinnittämätön eikä sitä käytetä muiden 
takausten vakuutena;

(g) vakuudella on efektiivinen 
maturiteetti, joka täyttää asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 72 c artiklan 1 kohdan 
mukaiset maturiteettiedellytykset; ja

(h) vakuuden siirrolle kriisinratkaisun 
kohteena olevalta yhteisöltä 
asianomaiselle tytäryritykselle ei ole 
olemassa oikeudellisia, operatiivisia tai 
sääntelyyn liittyviä esteitä myöskään 
silloin kun kriisinratkaisun kohteena 
olevaan yhteisöön kohdistuu 
kriisiratkaisutoimia.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus korvata MREL-vähimmäisvaatimus tytäryritysten tasolla kriisinratkaisun 
kohteena olevan yhteisön myöntämillä vakuudellisilla takauksilla heikentää oleellisesti 
tytäryritysten asemaa ja saattaisi uhata yhden kriisinratkaisuviranomaisen mallin 
täytäntöönpanoa. Tämäntyyppisiin takauksiin liittyy merkittäviä oikeudellisia ja 
toiminnallisia huolenaiheita, ja siksi on hyvin kyseenalaista, olisiko tytäryritysten tasolla 
kriisitapauksissa tosiasiallisesti käytettävissä riittävä puskuri tappion kattamiseksi. 
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Ehdotamme sen vuoksi tämän mahdollisuuden poistamista.

Tarkistus 149
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi vapauttaa
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryrityksen kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Kriisinratkaisuneuvoston on vapautettava
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
olennainen tytäryritys kokonaan 12 h 
artiklan soveltamisesta, jos

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella asetus saatetaan vastaamaan finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmän (FSB) kokonaistappionkattamiskykyä (total loss-absorbing capacity, TLAC) 
koskevaa asiakirjaa, jossa viitataan olennaisiin tytäryrityksiin.

Tarkistus 150
Barbara Kappel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi vapauttaa
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryrityksen kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Kriisinratkaisuneuvoston on vapautettava
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryritys kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Or. en
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Tarkistus 151
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi vapauttaa
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryrityksen kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Kriisinratkaisuneuvoston on vapautettava
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryritys kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon edistys pankkiunionin kehittymisessä niin, että sitä voitaisiin pitää 
yhtenäisenä lainkäyttöalueena, yhteisellä kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava mahdollisuus 
olla soveltamatta MREL-vaatimusta pankkiunionin alueella oleviin yhteisöihin.

Tarkistus 152
Thierry Cornillet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto voi vapauttaa
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryrityksen kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Kriisinratkaisuneuvoston on vapautettava
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut
kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön 
tytäryritys kokonaan 12 h artiklan 
soveltamisesta, jos

Or. en

Perustelu

Sisäisen MREL-vähimmäisvaatimuksen ei pitäisi olla tarpeellinen EU:n alueella eikä missään 
tapauksessa pankkiunionin alueella.
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Tarkistus 153
Barbara Kappel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
samaan osallistuvaan jäsenvaltioon;

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
johonkin osallistuvaan jäsenvaltioon;

Or. en

Tarkistus 154
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
samaan osallistuvaan jäsenvaltioon;

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
johonkin osallistuvaan jäsenvaltioon;

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon edistys pankkiunionin kehittymisessä niin, että sitä voitaisiin pitää 
yhtenäisenä lainkäyttöalueena, yhteisellä kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava mahdollisuus 
olla soveltamatta MREL-vaatimusta pankkiunionin alueella oleviin yhteisöihin.

Tarkistus 155
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
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Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
samaan osallistuvaan jäsenvaltioon;

(a) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
johonkin osallistuvaan jäsenvaltioon;

Or. en

Perustelu

Vaikka pankkiunioni on vielä keskeneräinen, EU:ta pidetään kansainvälisten standardien 
mukaisena yhtenäisenä lainkäyttöalueena.

Tarkistus 156
Thierry Cornillet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kriisinratkaisun kohteena oleva 
yhteisö täyttää 12 g artiklassa tarkoitetun 
vaatimuksen;

(b) sekä tytäryritys että kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö ovat sijoittautuneet 
johonkin osallistuvaan jäsenvaltioon;

Or. en

Perustelu

Sisäisen MREL-vähimmäisvaatimuksen ei pitäisi olla tarpeellinen EU:n alueella eikä missään 
tapauksessa pankkiunionin alueella.

Tarkistus 157
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) ei ole tämänhetkistä tai 
ennakoitavissa olevaa merkittävää 
käytännöllistä tai oikeudellista estettä, 
jonka vuoksi kriisinratkaisun kohteena 
oleva yhteisö ei voisi siirtää 
tytäryritykselle, josta on tehty 21 artiklan 
3 kohdan mukainen määritys, omia 
varoja tai velkojen takaisinmaksua, 
varsinkin jos kriisinratkaisun kohteena 
olevaan yhteisöön kohdistuu 
kriisiratkaisutoimia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka pankkiunioni on vielä keskeneräinen, EU:ta pidetään kansainvälisten standardien 
mukaisena yhtenäisenä lainkäyttöalueena.

Tarkistus 158
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 i artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
olennaista tytäryritystä tai EU-
emoyritystä, jos kyseessä on EU:n 
ulkopuolelle sijoittautunut G-SII-laitos, ei 
voida vapauttaa kokonaan tämän artiklan 
soveltamisesta, jos asianomainen 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
tällaisen vaatimuksen olevan tarpeen 
kriisinratkaisustrategian toteuttamiseksi 
tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. 
Kriisinratkaisuviranomaisen päätöksen 
on sisällettävä perustelut.

Or. en
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Perustelu

Vaatimuksista olisi luovuttava, jos tytäryrityksen ja kriisinratkaisuviranomaisen on saatava 
lupa samalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Poikkeusta olisi kuitenkin sovellettava, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pitää sitä kriisinratkaisustrategian kannalta tarpeellisena.

Tarkistus 159
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 j artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston ja muiden 
asianomaisten viranomaisten on 
puututtava kaikkiin omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen rikkomisiin 
ainakin yhdellä seuraavista keinoista:

1. Kriisinratkaisuneuvoston ja muiden 
kriisinratkaisuviranomaisten on
seurattava kuukausittain omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen täyttämistä, ja 
niiden on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille kaikista rikkomisista tai 
muista merkityksellisistä tapahtumista, 
jotka saattavat vaikuttaa vaatimuksen 
täyttämiseen.

Kaikkiin omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen 
rikkomisiin sovelletaan direktiivin 
2013/36/EU 141 artiklan mukaisia 
rajoituksia. Ensimmäisen alakohdan 
lisäksi asianomaisten viranomaisten on 
puututtava kaikkiin edellä mainitun 
vaatimuksen rikkomisiin tietyssä
määräajassa, joka voi olla enintään kolme 
kuukautta, ainakin jonkin seuraavassa 
esitetyn seikan perusteella:

Edellä 12 c – 12 h artiklassa säädetyn 
vaatimuksen noudattamatta jättäminen 
katsotaan merkittäväksi 
purkamismahdollisuuksien esteeksi 
10 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 160
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 j artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varhaisen tilanteeseen puuttumisen 
toimenpiteet 13 artiklan mukaisesti;

(c) varhaisen tilanteeseen puuttumisen 
toimenpiteet 13 – 13 b artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 161
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 j artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Asianomaisten viranomaisten on 
puututtava kaikkiin 12 f artiklan 
mukaisen ohjeistuksen rikkomisiin 
ainakin jonkin 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa tarkoitetun valtuuden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisuviranomaisten olisi käsiteltävä ohjeistuksen rikkomisia käyttäen olemassa 
olevia valtuuksiaan, toisin sanoen valtuuksia poistaa purkamismahdollisuuksien este, sen
sijaan, että ohjeistus muunnettaisiin MREL-vaatimukseksi. Tämäntyyppinen muuntaminen 
muuttaisi ohjeistuksen luonnetta ja merkitsisi joustovaran osittaista menettämistä.



AM\1144672FI.docx 113/133 PE616.880v01-00

FI

Tarkistus 162
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 j a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 j a artikla

Siirtymäkausi

1. Kriisinratkaisuneuvosto vahvistaa 
siirtymäkauden 12 g ja 12 h artiklassa 
määriteltyjen MREL-
vähimmäisvaatimusten noudattamiselle 
kuultuaan asianomaisia toimivaltaisia 
viranomaisia, muun muassa EKP:ta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
siirtymäkausi päättyy viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 163
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
12 j a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 j a artikla

Kriisinratkaisun jälkeiset ja 
siirtymäkauden järjestelyt

1. Kuultuaan asianomaisia toimivaltaisia 
viranomaisia, muun muassa EKP:ta ja 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista, 
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kriisinratkaisuneuvosto määrittelee 
asianmukaisen siirtymäkauden kullekin 
1 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetulle laitokselle tai yhteisölle 12 g 
tai 12 h artiklassa määriteltyjen MREL-
vähimmäisvaatimusten noudattamista 
varten. Edellä 12 g tai 12 h artiklassa 
esitettyjen vaatimusten noudattamisen 
määräaika on aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2024.

2. Kriisinratkaisuneuvoston on 
siirtymäkausia määrittäessään otettava 
huomioon muiden asiaankuuluvien 
seikkojen lisäksi

(i) laitosten olennaiset ominaispiirteet, 
erityisesti talletusten yleisyys ja 
velkainstrumenttien puuttuminen 
rahoitusmallissa;

(ii) hyväksyttävien velkojen rajoitettu 
pääsy pääomamarkkinoille;

(iii) turvautuminen ydinpääomaan 
12 g artiklassa tarkoitetun vaatimuksen 
täyttämiseksi;

(iv) kyseisen pankkijärjestelmän yleiset 
edellytykset;

(v) edellä olevassa 12 g tai 12 h artiklassa 
esitettyjen vaatimusten mahdolliset 
vaikutukset rahoitusvakauteen ja 
mahdollinen riski häiriön leviämisestä 
rahoitusjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen on sisällettävä selkeitä säännöksiä 
MREL-vähimmäisvaatimuksen noudattamisen aikataulusta. Samalla tavoin TLAC-
asiakirjassa ja vakavaraisuusasetuksessa säädetään TLAC-vähimmäisvaatimuksen ja MREL-
vähimmäisvaatimuksen pilarin 1 täyttämistä koskevasta siirtymäkaudesta. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tätä päätöstä tehdessään kuultava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia, sillä ne pystyvät arvioimaan paremmin joitakin kriteereitä, jotka 
on otettava huomioon asianmukaista siirtymäkautta määritettäessä, tai kyseiset kriteerit 
kuuluvat kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten toimivaltaan.
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Tarkistus 164
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
13 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a. Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. EKP ilmoittaa tai kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikista toimenpiteistä, jotka ne vaativat 
laitosta tai konsernia toteuttamaan tai 
jotka ne toteuttavat itse asetuksen(EU) 
N:o1024/2013 16 artiklan, direktiivin 
2014/59/EU 27 artiklan 1 kohdan taikka
28 tai 29 artiklan tai direktiivin 
2013/36/EU 104 artiklan nojalla.

”1. Jos 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu yhteisö tai konserni rikkoo tai 
jos se todennäköisesti rikkoo 
lähitulevaisuudessa muun muassa 
toimenpiteiden käytön käynnistävien 
tekijöiden, joihin on kuuluttava muun 
muassa laitoksen omia varoja koskeva 
vaatimus lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä, 
perusteella viikoittain nopeasti 
huononevaksi arvioidun rahoitustilanteen 
vuoksi, kuten maksuvalmiustilanteen 
huononemisen, velkaantuneisuuden 
lisääntymisen, huonolaatuisten lainojen 
tai riskien keskittymisen vuoksi, 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013, 
direktiivissä 2013/36/EU tai 
direktiivin 2014/65/EU II osastossa tai 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 
3–7, 14–17 ja 24, 25 ja 26 artiklassa 
säädettyjä vaatimuksia, tai jos sen 
vuotuiset tulot ennen korkoja ja veroja
ovat suuremmat kuin sen riskipainotetut 
pääomakustannukset, EKP soveltaa 
tapauksen mukaan asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 16 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden soveltamista rajoittamatta 
vähintään seuraavia toimenpiteitä, joiden 
puitteissa ne voivat:

Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
komissiolle kaikista ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti saamistaan 
tiedoista.

(a) vaatia laitoksen ylintä hallintoelintä 
toteuttamaan yhden tai useamman 
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elvytyssuunnitelmassa esitetyistä 
järjestelyistä tai toimenpiteistä tai 
päivittämään elvytyssuunnitelmaa, kun 
varhaiseen tilanteeseen puuttumiseen 
johtaneet olosuhteet eroavat 
alkuperäisessä elvytyssuunnitelmassa 
esitetyistä olettamuksista, sekä 
toteuttamaan yhden tai useamman 
päivitetyssä suunnitelmassa esitetyn 
järjestelyn tai toimenpiteen tietyssä ajassa, 
ja jotta varmistetaan, että 
johdantolauseessa tarkoitettu tilanne on 
korjaantunut;

(b) vaatia laitoksen ylintä hallintoelintä 
kutsumaan koolle tai, jos ylin hallintoelin 
ei toteuta tätä vaatimusta, kutsua suoraan 
koolle laitoksen osakkeenomistajien 
yhtiökokouksen, ja molemmissa 
tapauksissa laatia esityslistan ja vaatia 
osakkeenomistajia käsittelemään tiettyjen 
päätösten tekemistä;

(c) tapauksen mukaan vaatia laitoksen 
ylintä hallintoelintä laatimaan 
suunnitelman, joka koskee velkojen 
uudelleenjärjestelystä neuvottelemista 
joidenkin sen velkojien tai sen kaikkien 
velkojien kanssa elvytyssuunnitelman 
mukaisesti;

(d) vaatia muutoksia laitoksen 
oikeudellisiin rakenteisiin.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 165
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

5 b. Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Kriisinratkaisuneuvosto voi siitä päivästä, 
jona se on vastaanottanut 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, valmistella kyseisen 
laitoksen tai konsernin kriisinratkaisua, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin 
muun lainsäädännön mukaisia EKP:n ja
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
valtuuksia.

”EKP ilmoittaa tai kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikista toimenpiteistä, jotka ne vaativat 
laitosta tai konsernia toteuttamaan tai 
jotka ne toteuttavat itse tämän asetuksen 
13 artiklan 1 kohdan tai 13 a tai 
13 b artiklan tai direktiivin 2014/59/EU 
27 artiklan 1 kohdan taikka 28 tai 
29 artiklan nojalla.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN)

Tarkistus 166
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Lisätään artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Ylimmän hallintoelimen ja toimivan 
johdon erottaminen

Jos laitoksen rahoitustilanne heikkenee 
merkittävästi tai jos lakeja, määräyksiä tai 
laitoksen yhtiöjärjestystä rikotaan 
vakavasti tai todetaan vakavia 
hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia, 
EKP voi vaatia laitoksen koko ylimmän 
hallintoelimen tai toimivan johdon tai 
tiettyjen niihin kuuluvien yksittäisten 
henkilöiden erottamista. Uuden ylimmän 
hallintoelimen tai toimivan johdon 
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nimittämisessä on noudatettava 
kansallista ja unionin lainsäädäntöä, ja 
EKP:n on annettava sille hyväksyntänsä 
tai suostumuksensa.”

Or. en

Tarkistus 167
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 d kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d. Lisätään artikla seuraavasti:

”13 b artikla

Väliaikainen hallinnonhoitaja

1. EKP voi olosuhteisiin nähden 
asianmukaisin perustein nimittää 
väliaikaisen hallinnonhoitajan joko 
korvaamaan väliaikaisesti laitoksen 
hallintoelimen tai työskentelemään 
väliaikaisesti laitoksen hallintoelimen 
kanssa, ja EKP:n on täsmennettävä 
päätöksensä nimityksen yhteydessä. Jos 
EKP nimittää väliaikaisen 
hallinnonhoitajan työskentelemään 
laitoksen hallintoelimen kanssa, EKP:n 
on nimityksen yhteydessä lisäksi 
täsmennettävä, mitkä ovat väliaikaisen 
hallinnonhoitajan asema, tehtävät ja 
valtuudet ja asetetaanko laitoksen 
hallintoelimelle vaatimus neuvotella 
väliaikaisen hallinnonhoitajan kanssa tai 
saada tämän suostumus ennen 
tietynlaisten päätösten tekemistä tai 
toimien toteuttamista. EKP:ta on 
vaadittava julkaisemaan kaikki 
väliaikaisten hallinnonhoitajien 
nimitykset paitsi, jos väliaikaisella 
hallinnonhoitajalla ei ole valtuuksia 
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edustaa laitosta. Väliaikaisella 
hallinnonhoitajalla on oltava tarvittava 
pätevyys, taidot ja tiedot tehtäviensä 
suorittamiseksi eikä hänellä saa olla 
minkäänlaisia eturistiriitoja.

2. EKP:n on väliaikaista 
hallinnonhoitajaa nimitettäessä 
määriteltävä tämän valtuudet 
olosuhteisiin nähden oikeasuhteisin 
perustein. Tällaisiin valtuuksiin voivat 
kuulua jotkin tai kaikki laitoksen 
yhtiöjärjestykseen ja kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuvat, laitoksen 
hallintoelimen valtuudet, mukaan lukien 
valtuudet hoitaa joitakin tai kaikkia 
laitoksen hallintoelimen hallinnollisia 
tehtäviä. Väliaikaisen hallinnonhoitajan 
valtuuksien laitokseen nähden on oltava 
sovellettavan yhtiöoikeuden mukaiset.

3. EKP:n on nimityksen yhteydessä 
määriteltävä väliaikaisen 
hallinnonhoitajan asema ja tehtävät, 
joihin voi kuulua laitoksen 
rahoitusaseman selvittäminen, laitoksen 
liiketoiminnan tai sen osan johtaminen 
laitoksen rahoitusaseman säilyttämiseksi 
tai palauttamiseksi ja toimenpiteiden 
toteuttaminen laitoksen liiketoiminnan 
terveen ja varovaisen johtamisen 
palauttamiseksi. EKP:n on nimityksen 
yhteydessä määriteltävä väliaikaisen 
hallinnonhoitajan asemaa ja tehtäviä 
koskevat rajoitukset.

4. EKP:llä on yksinomainen toimivalta 
nimittää ja erottaa väliaikaisia 
hallinnonhoitajia. EKP voi erottaa 
väliaikaisen hallinnonhoitajan milloin 
tahansa ja mistä syystä tahansa. EKP voi 
muuttaa väliaikaisen hallinnonhoitajan 
nimitysehtoja milloin tahansa, jollei tästä 
artiklasta muuta johdu.

5. EKP voi vaatia, että tietyt väliaikaisen 
hallinnonhoitajan toimenpiteet 
edellyttävät EKP:n ennalta antamaa 
lupaa. EKP:n on täsmennettävä tällaiset 
vaatimukset väliaikaisen 
hallinnonhoitajan nimityksen yhteydessä 
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tai väliaikaisen hallinnonhoitajan 
nimitysehtojen muuttamisen yhteydessä. 
Väliaikainen hallinnonhoitaja voi joka 
tapauksessa käyttää valtuuksia kutsua 
kokoon laitoksen osakkeenomistajien 
yhtiökokous ja laatia tällaisen kokouksen 
esityslista ainoastaan EKP:n ennalta 
antaman luvan nojalla.

6. EKP voi vaatia, että väliaikainen 
hallinnonhoitaja laatii raportteja 
laitoksen taloudellisesta asemasta ja 
nimityskautensa aikana suorittamistaan 
toimenpiteistä EKP:n asettamin 
määräajoin sekä toimikautensa 
päättyessä.

7. Väliaikaisen hallinnonhoitajan 
nimityskausi saa kestää enintään vuoden 
ajan.”

Or. en

Tarkistus 168
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 e kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 e.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin 
pyrkiessään kriisinratkaisuneuvosto, 
neuvosto, komissio ja tapauksen mukaan 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
pyrkivät pitämään kriisinratkaisun 
kustannukset mahdollisimman alhaisina ja 
välttämään arvon alentumista, paitsi jos se 
on välttämätöntä kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi.

”Edellä mainittuihin tavoitteisiin 
pyrkiessään kriisinratkaisuneuvosto, 
neuvosto, komissio ja tapauksen mukaan 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
pyrkivät pitämään kriisinratkaisun 
kustannukset mahdollisimman alhaisina ja 
välttämään arvon alentumista, paitsi jos se 
on välttämätöntä kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon, että julkisten varojen käyttö on 
todennäköistä, kun kriisinratkaisua ei 
käynnistetä, muun muassa silloin, kun 
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likvidaatiota varten myönnetään valtion 
tukea johtuen hyväksyttyjen asiaan 
liittyvien toimenpiteiden vakavasta 
vaikutuksesta alueelliseen talouteen.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 169
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 f kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
14 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 f.

3. Jollei tämän asetuksen säännöksistä 
muuta johdu, kaikki 
kriisinratkaisutavoitteet ovat yhtä 
merkittäviä ja niiden välille on luotava 
asianmukainen tasapaino kunkin tapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti.

”3. Jollei tämän direktiivin säännöksistä 
muuta johdu, kaikki 
kriisinratkaisutavoitteet ovat yhtä 
merkittäviä ja niiden välille on luotava 
asianmukainen tasapaino kunkin tapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti ja 
ottaen erityisesti huomioon julkista tukea 
koskevan todennäköisen vaatimuksen 
maksukyvyttömyysmenettelyjen 
yhteydessä.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 170
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 g kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
15 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

5 g. Korvataan 15 artiklan 1 kohdan g 
alakohta seuraavasti:

g) velkojille ei saa aiheutua suurempia 
tappioita kuin mitä niille olisi aiheutunut, 
jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 29 
artiklassa määriteltyjen suojatoimien 
mukaisesti;

”g) velkojille ei saa aiheutua suurempia 
tappioita kuin mitä niille olisi aiheutunut, 
jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö olisi 
likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 29 
artiklassa määriteltyjen suojatoimien 
mukaisesti, ottaen asianmukaisesti 
huomioon järjestelmän epävakauden ja 
markkinahäiriöiden todennäköiset 
haitalliset vaikutukset;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0806&from=DE)

Tarkistus 171
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 18 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa ilmaisu ”kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien” ilmaisulla 
”kyseeseen tulevien pääomainstrumenttien 
ja hyväksyttävien velkojen”.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 a. Korvataan 18 artiklan 1 kohdan b 
alakohta seuraavasti:

b) ottaen huomioon ajoitus ja muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ei voida 
kohtuudella olettaa, että yhteisön 
kykenemättömyys jatkaa toimintaansa on 
estettävissä kohtuullisessa ajassa millään 
yhteisöön kohdistuvilla vaihtoehtoisilla 
yksityisen sektorin toimenpiteillä, mukaan 
lukien laitosten suojajärjestelmien 
toimenpiteet, tai valvontatoimella, mukaan 
lukien varhaisen tilanteeseen puuttumisen 
toimenpiteet tai kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien alaskirjaus tai 
muuntaminen 21 artiklan mukaisesti;

”b) ottaen huomioon ajoitus ja muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ei voida 
kohtuudella olettaa, että yhteisön 
kykenemättömyys jatkaa toimintaansa on 
estettävissä kohtuullisessa ajassa, joka on 
enintään kolme kuukautta, millään 
yhteisöön kohdistuvilla vaihtoehtoisilla 
yksityisen sektorin toimenpiteillä, mukaan 
lukien laitosten suojajärjestelmien 
toimenpiteet, tai valvontatoimella, mukaan 
lukien varhaisen tilanteeseen puuttumisen 
toimenpiteet tai kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien ja hyväksyttävien 
velkojen alaskirjaus tai muuntaminen 21 
artiklan mukaisesti;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 173
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
18 artikla – 4 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 b. Korvataan 18 artiklan 1 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) yhteisö ei kykene tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta lähitulevaisuudessa olevan 
kykenemätön maksamaan velkojaan tai 

”c) laitos ei kykene tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta seuraavien 30 päivän aikana olevan 
kykenemätön maksamaan velkojaan tai 



PE616.880v01-00 124/133 AM\1144672FI.docx

FI

suorittamaan muita vastuitaan eräpäivään 
mennessä;

suorittamaan muita vastuitaan eräpäivään 
mennessä;”

Or. en

Tarkistus 174
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
18 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 b c. Korvataan 18 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan soveltamiseksi 
yhteisön on katsottava olevan 
kykenemätön tai todennäköisesti 
kykenemätön jatkamaan toimintaansa, jos 
se on yhdessä tai useammassa seuraavista 
tilanteista:

”4. Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan soveltamiseksi 
yhteisön on katsottava olevan 
kykenemätön tai todennäköisesti 
kykenemätön jatkamaan toimintaansa, jos 
se on yhdessä tai useammassa seuraavista 
tilanteista:

a) yhteisö rikkoo tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta lähitulevaisuudessa rikkovan 
toimiluvan voimassaolon jatkamiselle 
asetettuja vaatimuksia siten, että EKP:n 
olisi perusteltua peruuttaa lupa, muun 
muassa koska yhteisö on kärsinyt tai 
todennäköisesti kärsii tappioita, jotka 
kuluttavat sen kaikki omat varat tai 
merkittävän osan niistä;

a) yhteisö rikkoo tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta seuraavien 30 päivän kuluessa
rikkovan toimiluvan voimassaolon 
jatkamiselle asetettuja vaatimuksia siten, 
että EKP:n olisi perusteltua peruuttaa lupa, 
muun muassa koska yhteisö on kärsinyt tai 
todennäköisesti kärsii tappioita, jotka 
kuluttavat sen kaikki omat varat tai 
merkittävän osan niistä;

a a) jos on perusteetonta olettaa, että 
laitos noudattaa 45 c–45 g artiklan 
mukaisesti vaadittua hyväksyttävien 
velkojen ja laitoksen hallussa olevien 
omien varojen määrää direktiivin 
2014/59/EU 17 artiklan 5 kohdan 
h 1 alakohdassa tarkoitetun ennalleen 
palauttamista koskevan suunnitelman 
noudattamatta jättämisen seurauksena;
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b) yhteisön varat ovat tai niiden voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta lähitulevaisuudessa olevan 
pienemmät kuin sen velat;

b) yhteisön varat ovat tai niiden voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta seuraavien 30 päivän aikana olevan 
pienemmät kuin sen velat;

c) yhteisö ei kykene tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta lähitulevaisuudessa olevan 
kykenemätön maksamaan velkojaan tai 
suorittamaan muita vastuitaan eräpäivään 
mennessä;

c) yhteisö ei kykene tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
todeta seuraavien 30 päivän aikana olevan 
kykenemätön maksamaan velkojaan tai 
suorittamaan muita vastuitaan eräpäivään 
mennessä;

d) poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki 
on tarpeen, lukuun ottamatta kuitenkaan 
tapauksia, joissa vakavan häiriön 
korjaamiseksi jäsenvaltion taloudessa ja 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi 
poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki on 
jossakin seuraavista muodoista:

d) poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki 
on tarpeen, lukuun ottamatta kuitenkaan 
tapauksia, joissa vakavan häiriön 
korjaamiseksi jäsenvaltion taloudessa ja 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi 
poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki on 
jossakin seuraavista muodoista:

i) valtion takaus keskuspankkien 
tarjoamille maksuvalmiusjärjestelyille 
keskuspankkien ehtojen mukaisesti;

i) valtion takaus keskuspankkien 
tarjoamille maksuvalmiusjärjestelyille 
keskuspankkien ehtojen mukaisesti;

ii) valtion takaus hiljattain liikkeeseen 
lasketuille veloille; tai

ii) valtion takaus hiljattain liikkeeseen 
lasketuille veloille; tai

iii) omien varojen lisäys tai 
pääomainstrumenttien hankinta sellaiseen 
hintaan ja sellaisin ehdoin, joista ei aiheudu 
yhteisölle etua, kun tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b tai c 
alakohdassa tarkoitetut tilanteet ja 21
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet 
eivät kummatkaan vallitse silloin, kun 
julkinen tuki myönnetään.

iii) omien varojen lisäys tai 
pääomainstrumenttien hankinta laitoksissa, 
jotka ovat julkisen omistuksen alaisia,
sellaiseen hintaan ja sellaisin ehdoin, joista 
ei aiheudu yhteisölle etua, kun tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan a, b tai 
c alakohdassa tarkoitetut tilanteet ja 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet 
eivät kummatkaan vallitse silloin, kun 
julkinen tuki myönnetään.

Kussakin ensimmäisen alakohdan d 
alakohdan i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa kyseisissä 
alakohdissa tarkoitetut takaukset tai 
vastaavat toimenpiteet on rajoitettava 
vakavaraisiin yhteisöihin ja ne on 
lopullisesti hyväksyttävä unionin 
valtiontukikehyksen mukaisesti. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
ennalta varautuvia ja väliaikaisia sekä 
oikeasuhteisia vakavan häiriön seurausten 
korjaamiseksi, eikä niitä saa käyttää niiden 
tappioiden kattamiseen, joita yhteisö on 
kärsinyt tai todennäköisesti kärsii 

Kussakin ensimmäisen alakohdan d 
alakohdan i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa kyseisissä 
alakohdissa tarkoitetut takaukset tai 
vastaavat toimenpiteet on rajoitettava 
vakavaraisiin yhteisöihin ja ne on 
lopullisesti hyväksyttävä unionin 
valtiontukikehyksen mukaisesti. Kyseisten 
toimien on oltava luonteeltaan ennalta 
varautuvia ja väliaikaisia sekä 
oikeasuhteisia vakavan häiriön seurausten 
korjaamiseksi, eikä niitä saa käyttää niiden 
tappioiden kattamiseen, joita yhteisö on 
kärsinyt tai todennäköisesti kärsii 
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lähitulevaisuudessa. seuraavien 30 päivän aikana.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan iii 
alakohdan mukaiset tukitoimenpiteet on 
rajoitettava lisäyksiin, jotka ovat tarpeen, 
jotta voidaan puuttua EKP:n, EPV:n tai 
kansallisten viranomaisten toteuttamien, 
kansallisella, unionin tai yhteisen 
valvontamekanismin tasolla sovellettavien 
stressitestien, omaisuuserien laadun 
tarkastelujen tai vastaavien menettelyjen 
perusteella todettuihin pääomavajeisiin, 
jotka toimivaltainen viranomainen 
soveltuvin osin on vahvistanut.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan iii 
alakohdan mukaiset tukitoimenpiteet on 
rajoitettava lisäyksiin, jotka ovat tarpeen, 
jotta voidaan puuttua EKP:n, EPV:n tai 
kansallisten viranomaisten toteuttamien, 
kansallisella, unionin tai yhteisen 
valvontamekanismin tasolla sovellettavien 
stressitestien, omaisuuserien laadun 
tarkastelujen tai vastaavien menettelyjen 
perusteella todettuihin pääomavajeisiin,
jotka toimivaltainen viranomainen 
soveltuvin osin on vahvistanut.”

Jos komissio antaa direktiivin 
2014/59/EU 32 artiklan 4 kohdan nojalla 
säädösehdotuksen, se antaa tarvittaessa 
säädösehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta vastaavasti.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Tarkistus 175
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta – f alakohta
Asetus (EU) N:o 806/2014
21 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävien velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia voidaan käyttää 
erillään kriisinratkaisutoimesta ainoastaan 
sellaisten hyväksyttävien velkojen osalta, 
jotka täyttävät 12 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset, 
lukuun ottamatta velkojen jäljellä olevaa 
maturiteettia koskevaa edellytystä.”

Hyväksyttävien velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia voidaan käyttää 
erillään kriisinratkaisutoimesta ainoastaan 
sellaisten hyväksyttävien velkojen osalta, 
jotka täyttävät 12 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset, 
lukuun ottamatta velkojen jäljellä olevaa 
maturiteettia koskevaa edellytystä, ja kun 
valtuuksia käytetään, tämä on tehtävä 
15 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
mukaisesti. Jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva yhteisö on ostanut kyseeseen tulevat 
pääomainstrumentit ja hyväksyttävät velat 
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epäsuorasti muiden samaan 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
konserniin kuuluvien yhteisöjen kautta, 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia on 
käytettävä samalla, kun samoja valtuuksia 
käytetään kyseisen yhteisön emoyrityksen 
tasolla tai myöhempien sellaisten 
emoyritysten tasolla, jotka eivät ole 
kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, jotta tappiot siirretään 
tosiasiallisesti ja kriisinratkaisun 
kohteena oleva yhteisö korottaa kyseisen 
yhteisön pääomaa. Yhteisön, joka ei ole 
kriisinratkaisun kohteena, tasolla 
alaskirjattu tai muunnettu määrä on 
otettava huomioon asiaankuuluvaan 
yhteisöön sovellettavien, 27 artiklan 
7 kohdan a alakohdassa vahvistettujen 
kynnysarvojen laskemisessa.”

Or. en

Perustelu

The amendment further details the operation of Article 21, notably in cases where that article 
is applied to a subsidiary which is not itself put into resolution (SPE strategy). In such cases, 
it is important for the sake of level playing field and depositor protection that a number of 
safeguards, such as the NCWO principle, apply.

In line with the logic of an SPE strategy, losses need to be passed on to the resolution entity 
itself and should not remain stuck with an intermediate parent entity.

Finally, for the sake of equal protection of depositors within the Union, the amount written 
down or converted should count towards the 8% threshold of the concerned subsidiary in 
cases where that subsidiary would need access to the resolution fund in a scenario where the 
SPE strategy would have come to its limits and where resolution tools would for that reason 
subsequently be applied to the subsidiary.

Tarkistus 176
Stanisław Ożóg

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
27 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 27 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”g a) velat, joiden edunsaajina ovat 
laitokset tai asiaankuuluvat yhteisöt, jotka 
kuuluvat samaan kriisinratkaisun 
kohteena olevaan konserniin olematta itse 
kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, maturiteeteista riippumatta, 
paitsi jos kyseiset velat ovat tavallisia 
vakuudettomia velkoja huonommassa 
asemassa asianomaisen kansallisen lain 
mukaisesti, jossa vahvistetaan sinä 
päivänä, jona tämä asetus on saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
sovellettava saamisten 
ensisijaisuusjärjestys. Edellistä alakohtaa 
sovellettaessa kriisinratkaisuneuvosto 
arvioi, onko 12 artiklan h kohdan 
3 alakohdan mukaisten välineiden määrä 
riittävä parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian täytäntöönpanon 
tukemiseksi.”

Or. en

Perustelu

According to the current BRRD the exposures of subsidiaries on their parent company 
arebail-in able. Such solution implies that in a situation where the bail-in toolis applied at the 
level of the resolution entity (i.e. parent company) thelosses are downstreamed to its 
subsidiaries. This is contrary to the idea ofthe SPE strategy according to which all the losses 
of the group should be upstreamed and absorbed the level of theparent company. It is worth 
mentioning that this problem is likely to increasein the run up to a crisis when the parent 
company tries to reallocate liquidityamong subsidiaries according to their needs. Therefore 
we suggest excluding theintragroup exposures from the scope of bail-in in order to ensure 
that the SPEstrategy is operational in group resolution cases.

Tarkistus 177
Tom Vandenkendelaere, Hugues Bayet, Sander Loones, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
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27 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 27 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”g a) velat, joiden edunsaajina ovat 
laitokset tai asiaankuuluvat yhteisöt, jotka 
kuuluvat samaan kriisinratkaisun 
kohteena olevaan konserniin olematta itse 
kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, maturiteeteista riippumatta, 
paitsi jos kyseiset velat ovat tavallisia 
vakuudettomia velkoja huonommassa 
asemassa asianomaisen kansallisen lain 
mukaisesti, jossa vahvistetaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä 
sovellettava saamisten
ensisijaisuusjärjestys. Edellistä alakohtaa 
sovellettaessa kriisinratkaisuneuvosto 
arvioi, onko 45 artiklan g kohdan 
3 alakohdan mukaisten välineiden määrä 
riittävä parhaaksi arvioidun 
kriisinratkaisustrategian täytäntöönpanon 
tukemiseksi.”

Or. en

Perustelu

In the current framework, the exposures of a subsidiary on its parent company are in the 
scope of bail-in. This means that where the bail-in is applied on the parent company, the bail-
in of intragroup exposures will imply a downstream of losses to the subsidiaries of the group. 
This is inconsistent with a resolution strategy that covers both the parent company and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy) and according to which all the losses of the group are 
expected to be channeled out at the level of the parent company and absorbed by the 
shareholders and external creditors of the parent company. In addition, this problem is likely 
to increase in the run up to a crisis when the parent company tries to reallocate liquidity from 
subsidiaries which still have liquidity to subsidiaries which are in need of funds. As a result, 
we suggest excluding these intragroup exposures from the scope of bail-in in order to avoid 
jeopardising the effective implementation of SPE strategies.

Tarkistus 178
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
27 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 27 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”g a) velat, joiden edunsaajina ovat 
laitokset tai 2 artiklan b tai c kohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, jotka kuuluvat 
samaan kriisinratkaisun kohteena 
olevaan konserniin olematta itse 
kriisinratkaisun kohteena olevia 
yhteisöjä, maturiteeteista riippumatta;”

Or. en

Perustelu

Yhden kriisinratkaisuviranomaisen mallin toimivuuden säilyttämiseksi samaan 
kriisinratkaisun kohteena olevaan konserniin kuuluvien yhteisöjen tytäryrityksien vastuut olisi 
suljettava arvon alentamisen ulkopuolelle.

Nykyisellään mahdollinen konsernin sisäisiä vastuita koskeva velan arvon alentaminen 
aiheuttaisi tappioiden siirtymisen kriisinratkaisun kohteena olevasta konsernista sen 
tytäryrityksiin. Tämä on ristiriidassa yhden kriisinratkaisuviranomaisen mallin tavoitteen 
kanssa ja vähentäisi tytäryrityksen tosiasiallista kykyä siirtää omat tappionsa.

Tarkistus 179
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. Lisätään 27 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:

”3 a. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
laitoksia tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitettuja yhteisöjä 
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esittämästä ehdotusta, tiedonantoa tai 
esitystä, jonka mukaan muihin kuin 
tämän artiklan 2 kohdan a–g kohdassa 
lueteltuihin vastuisiin ei sovellettaisi 
alaskirjausta tai muuttamista koskevia 
valtuuksia. Kaikkiin kiellon rikkomisiin 
sovelletaan seuraamuksia VI luvun 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 180
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
27 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c. Lisätään 27 artiklaan 3 b kohta 
seuraavasti:

”3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että direktiivin 2014/65/EU 25 artiklaa 
sovellettaessa 108 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja velkainstrumentteja pidetään 
monimutkaisina ja että kyseisen 
direktiivin eturistiriitaa koskevat 
säännökset pannaan tiukasti täytäntöön, 
kun näitä instrumentteja myydään 
liikkeeseen laskevan laitoksen nykyisille 
asiakkaille. Kriisinratkaisuneuvoston on 
varmistettava, että sijoituspalveluyritysten 
ei katsota täyttävän direktiivin 
2014/65/EU mukaisia velvoitteitaan, jos 
ne maksavat palkkion tai provision tai 
niille maksetaan palkkio tai provisio tai 
jos ne tarjoavat tai saavat muun kuin 
rahallisen edun tai jos ne eivät julkista 
erityisiä sisäisiä myynnin ohjeita, jotka 
koskevat etuoikeutetun takasijaisen velan 
markkinointia sijoittajille, joita ei voida 
pitää kyseisen direktiivin mukaisesti 
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ammattimaisina sijoittajina.”

Or. en

Tarkistus 181
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 d kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
27 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 d. Lisätään 27 artiklaan 3 c kohta 
seuraavasti:

”3 c. Kriisinratkaisuneuvoston on osana 
purkamismahdollisuuksien arvioinnin 15 
ja 16 artiklan mukaista suorittamista 
seurattava, missä määrin alaskirjaukselle 
alttiit velkainstrumentit ovat sellaisten 
sijoittajien hallussa, joita ei voida pitää 
direktiivin 2014/65/EU mukaisesti 
ammattimaisina sijoittajina, ja raportoi 
tuloksista EPV:lle vähintään kerran 
vuodessa. EPV ilmoittaa vuosittain 
konsernikohtaiselta tai tarvittaessa 
laitoskohtaiselta pohjalta sellaisten velan 
arvon alentamiselle alttiiden 
velkainstrumenttien määrän, jotka ovat 
sellaisten sijoittajien hallussa, joita ei 
luokitella ammattimaisiksi sijoittajiksi. 
EPV antaa tarvittaessa varoituksia tai 
suosituksia korjaaviksi toimenpiteiksi 
näiden tietojen perusteella.”

Or. en

Tarkistus 182
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 e kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 806/2014
90 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 e. Lisätään artikla seuraavasti:

”90 a artikla

Kriisinratkaisun jälkeinen julkinen 
avoimuus

Kun kriisinratkaisutoimien kohteeksi 
joutunut rahoituslaitos ei enää täytä 
kriisinratkaisun ehtoja ja kun 
kriisinratkaisutoimien kohteena olevaa 
laitosta tai laitoksia koskevat 
maksukyvyttömyysmenettelyt on saatettu 
päätökseen, kriisinratkaisuneuvosto 
saattaa viipymättä julkisesti saataville 
sopivasti aggregoidun taseen, joka on 
arvostettu tässä asetuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti sillä hetkellä, 
kun päätös laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun tehtiin, ja josta käy 
selvästi ilmi laitoksen varojen nettoarvo ja 
varojen ja velkojen luokkien arvo. 
Kriisinratkaisuneuvoston on lisäksi 
julkaistava eri velkojien luokkien 
kokonaistappiot alaskirjauksen 
soveltamishetkellä, 
kriisinratkaisuprosessin rahoitukseen 
käytetyt määrät ja lähteet sekä yrityksen 
yksiköiden tai varojen myynnistä saadut 
tuotot.”

Or. en
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