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Tarkistus 508
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 23 a kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
48 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a. Lisätään 48 artiklaan 6 a kohta 
seuraavasti:

”6 a. Jotta mahdollistetaan 
alaskirjausvälineen ja/tai alaskirjausta ja 
muuntamista koskevien valtuuksien 
tosiasiallinen käyttö loukkaamatta 
34 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua yleistä periaatetta, 
jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että tavanomaista 
maksukyvyttömyysmenettelyä koskevassa 
kansallisessa lainsäädännössä 
pääomainstrumentit 
(ydinpääomainstrumentit, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentit ja toissijaisen 
pääoman instrumentit) ovat 
maksukyvyttömyystapauksessa 
huonommassa asemassa kuin muut 
etuoikeudeltaan huonommat saamiset, 
joita ei lueta pääomainstrumenteiksi.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32014L0059)

Tarkistus 509
Barbara Kappel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) velkaa ei 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ole rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle;

(a) velkaa ei 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ole rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle ja se on 45 b artiklassa 
tarkoitettu hyväksytty velka tai kuuluu 
muuhun tehokkaan tappioiden kattamisen 
ja pääomakyvyn vahvistamisen kannalta 
keskeiseen velkaluokkaan;

Or. en

Tarkistus 510
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) velkaa ei 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ole rajattu soveltamisalan 
ulkopuolelle;

(a) velka on 45 b artiklassa tarkoitettu 
hyväksytty velka tai kuuluu muuhun 
tehokkaan tappioiden kattamisen ja 
pääomakyvyn vahvistamisen kannalta 
keskeiseen velkaluokkaan;

Or. en

Tarkistus 511
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velka ei ole 108 artiklan a 
alakohdassa tarkoitettu talletus;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 512
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos 
jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomainen 
päättää, että se voi käyttää ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitettuihin velkoihin tai 
instrumentteihin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 513
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos laitos tai 1 artiklan 1 kohdan b, c 
tai d alakohdassa tarkoitettu yhteisö 
toteaa, että tämän artiklan ensimmäisen 
kohdan mukaista sopimusehtoa on 
oikeudellisesti tai muutoin mahdotonta 
ottaa käyttöön tiettyjen velkojen osalta, 
kyseinen laitos tai 1 artiklan 1 kohdan b, c 
tai d alakohdassa tarkoitettu yhteisö 
ilmoittaa tästä 
kriisinratkaisuviranomaiselle ja 
sisällyttää ilmoitukseensa kyseisten 
velkojen luokat ja perustelut.
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Laitoksen tai yhteisön on toimitettava 
kriisinratkaisuviranomaiselle kaikki 
tiedot, joita tämä voi pyytää 
vastaanotettuaan tällaisen ilmoituksen, 
jotta tämä pystyy arvioimaan ilmoituksen 
vaikutuksen kyseisen laitoksen tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetun yhteisön 
purkamismahdollisuuksiin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa annettu 
ilmoitus annetaan, jäsenvaltioiden on
varmistettava, että velvollisuus ottaa 
käyttöön ensimmäisen kohdan mukainen 
sopimusehto keskeytetään automaattisesti 
sillä hetkellä, kun 
kriisinratkaisuviranomainen vastaanottaa 
ilmoituksen.

Jos kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
tyytyväinen ilmoitukseen, sen on 
vaadittava tämän artiklan ensimmäisen 
kohdan mukaisen sopimusehdon käyttöön 
ottamista, jos se katsoo, että käyttöön 
ottaminen on mahdollista tai että 
sopimuksissa tunnustamista koskevaa 
lauseketta tarvitaan kyseisen laitoksen tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetun yhteisön 
purkamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 514
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
vaatimusta ei sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.
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(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön 
on oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta;

(c) poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuta laitosten tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai 
toissijaisen pääoman instrumentteja. 
Lisäksi niiden on oltava etuoikeudeltaan 
parempia kuin omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa 
huomioon otettavat velat.

Velkoja, joihin b ja c alakohdan 
mukaisesti ei liity 1 kohdassa tarkoitettua 
sopimusehtoa, ei oteta huomioon omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Or. en

Tarkistus 515
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
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Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön 
on oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta;

(c) poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuta laitosten tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 516
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos
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kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 517
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos joko

Or. en

Tarkistus 518
Pedro Silva Pereira, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Perustelu

2 kohdan ehtojen olisi oltava vaihtoehtoisia, sillä muutoin uusi 55 artikla olisi merkittävästi 
entistä rajoittavampi.
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Tarkistus 519
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Edellä olevan 1 kohdan vaatimusta ei 
sovelleta muihin kuin G-SII-laitoksiin, jos 
jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomainen 
katsoo, että kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 520
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen päättää, että
jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomainen 
voi käyttää ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin tai 
instrumentteihin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella; tai

Or. en

Perustelu

Sopimuksissa tunnustamista koskeva teksti olisi sisällytettävä, paitsi jos se ei ole mahdollista 
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tai jos kriisinratkaisuviranomainen on arvioinut, että alaskirjaus olisi mahdollinen 
kolmannen maan lainsäädännön tai sitovan sopimuksen perusteella.

Tarkistus 521
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella; tai

Or. en

Tarkistus 522
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 
asiaankuuluviin velkoihin tai 
instrumentteihin alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

Or. en
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Tarkistus 523
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella;

(a) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää 
velkoihin tai instrumentteihin alaskirjaus-
ja muuntamisvaltuuksia kolmannen maan 
lainsäädännön tai sitovan tässä 
kolmannessa maassa tehdyn sopimuksen 
perusteella; tai

Or. en

Tarkistus 524
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön on 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta;

(b) laitos tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitettu yhteisö päättää, 
että sen on oikeudellisesti tai muutoin
mahdotonta ottaa tällainen sopimusehto 
käyttöön tiettyjen velkojen osalta ja että 
asiaankuuluvan sopimuksissa 
tunnustamista koskevan tekstin käyttöön 
ottamatta jättäminen ei vaikuta laitoksen 
purkamismahdollisuuksiin;

Or. en
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Perustelu

Yrityksen olisi viime kädessä päätettävä, onko sopimuksissa tunnustamista koskevan tekstin 
käyttöön ottaminen mahdollista.

Tarkistus 525
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön on 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta;

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön on 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta tai olisi 
epäsuhtaista ottaa tällainen sopimusehto 
käyttöön tiettyjen velkojen osalta;

Or. en

Tarkistus 526
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön on 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta;

(b) laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön on 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta; ja

Or. en
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Tarkistus 527
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuta laitosten tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poikkeaminen antaisi vääränlaisen signaalin yrityksille, ja sääntelyviranomaiset saisivat 
enemmän korvauspyyntöjä (jos muut velkojat ovat kärsineet tappioita alaskirjaukseen 
liittyvien vaikeuksien vuoksi).

Tarkistus 528
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Costas 
Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuta laitosten tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Edellytys c poistetaan, koska sitä voi arvioida vain kriisinratkaisuviranomainen, ei laitos itse.

Tarkistus 529
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuta laitosten tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 530
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja. Lisäksi niiden on 
oltava etuoikeudeltaan parempia kuin omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa 
huomioon otettavat velat.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja. Lisäksi niiden on 
oltava etuoikeudeltaan parempia kuin omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa 
huomioon otettavat velat. Niiden velkojen 
yhteismäärä, joihin sovelletaan 
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poikkeuksia, ei saa ylittää 3:a prosenttia 
kaikista veloista.

Or. en

Tarkistus 531
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai 
toissijaisen pääoman instrumentteja. 
Lisäksi niiden on oltava etuoikeudeltaan 
parempia kuin omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa 
huomioon otettavat velat.

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen 
velkojen on oltava etuoikeudeltaan 
parempia kuin 108 artiklan 2 kohdan a, b 
ja c alakohdassa ja 108 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetussa asemassa olevat 
velat, ja jos ne ovat velkainstrumentteja, 
niiden on oltava vakuudellisia.

Or. en

Perustelu

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä ei ole määritelty ”vakuudettomia velkoja” 
mutta ”vakuudelliset velat” on. Tällä tarkistuksella pyritään siis lisäämään oikeusvarmuutta.

Tarkistus 532
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja. Lisäksi niiden on 
oltava etuoikeudeltaan parempia kuin 
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 
koskevan vähimmäisvaatimuksen 
laskemisessa huomioon otettavat velat.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua vakuudettomia 
joukkovelkakirjalainoja tai vastaavia
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja.

Or. en

Perustelu

Jos sopimusehdon käyttöön ottamatta jättämistä sovellettaisiin vain velkoihin, jotka ovat 
etuoikeudeltaan parempia kuin etuoikeudeltaan hyvässä asemassa olevat velat, käytännössä 
poikkeusta voitaisiin soveltaa vain etuoikeutettuihin velkoihin. Käyttöön ottamisen 
mahdottomuus voi kuitenkin liittyä myös velkoihin, joiden etuoikeusasema on sama tai 
huonompi kuin etuoikeudeltaan hyvillä veloilla.

Tarkistus 533
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja. Lisäksi niiden on 
oltava etuoikeudeltaan parempia kuin omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa 
huomioon otettavat velat.

Edellä 1 a kohdassa tarkoitettuihin 
velkoihin ei saa kuulua 
velkainstrumentteja, jotka ovat 
vakuudettomia velkoja, ensisijaisen 
lisäpääoman instrumentteja tai toissijaisen 
pääoman instrumentteja. Lisäksi niiden on 
oltava etuoikeudeltaan parempia kuin 
108 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa ja 108 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetussa asemassa olevat velat.

Or. en
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Tarkistus 534
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velkoja, joihin b ja c alakohdan mukaisesti 
ei liity 1 kohdassa tarkoitettua 
sopimusehtoa, ei oteta huomioon omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Velkoja, jotka on laskettu liikkeeseen tai 
otettu sen päivän jälkeen, jona tätä 
direktiiviä sovelletaan, ja joiden osalta ei 
oteta käyttöön 1 kohdassa edellytettyä 
sopimusehtoa tai joiden osalta 1 kohdassa 
tarkoitetun sopimusehdon käyttöön 
ottamista ei edellytetä b ja c alakohdan 
mukaisesti, ei oteta huomioon omia varoja 
ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Or. en

Tarkistus 535
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velkoja, joihin b ja c alakohdan mukaisesti 
ei liity 1 kohdassa tarkoitettua 
sopimusehtoa, ei oteta huomioon omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Velkoja, joiden osalta ei oteta käyttöön 
1 kohdassa edellytettyä sopimusehtoa tai 
joiden osalta 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimusehdon käyttöön ottamista ei 
edellytetä b ja c alakohdan mukaisesti, ei 
oteta huomioon omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Or. en
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Perustelu

Velkoihin, joita ei oteta huomioon MREL-vähimmäisvaatimuksen laskemisessa, olisi luettava 
sekä velat, joihin ei oikeutetusti liity sopimusehtoa 55 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti, että velat, joiden osalta laitos ei ole ottanut käyttöön sopimusehtoa, vaikka näin 
olisi pitänyt tehdä.

Tarkistus 536
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velkoja, joihin b ja c alakohdan 
mukaisesti ei liity 1 kohdassa tarkoitettua
sopimusehtoa, ei oteta huomioon omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Velkoja, joiden osalta laitos tai 1 artiklan 
1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettu yhteisö ei ota käyttöön 
1 kohdassa edellytettyä sopimusehtoa, ei 
oteta huomioon omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen laskemisessa.

Or. en

Tarkistus 537
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten velkojen yhteismäärä, joiden 
osalta kriisinratkaisuviranomainen on 
tämän kohdan mukaisesti myöntänyt 
vapautuksen alaskirjauksen 
tunnustamisesta sopimuksissa, ei saa 
ylittää 10:tä prosenttia laitoksen tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetun yhteisön kaikista veloista.
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Or. en

Tarkistus 538
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuviranomaisten on 
valvottava ensimmäisen kohdan b ja 
c alakohdan mukaisten sopimuksissa 
tunnustamisesta annettavien vapautusten 
käyttöä.

Tätä varten kriisinratkaisuviranomaisilla 
on oltava oikeus tarkastaa sopimukset, 
joiden osalta laitos tai yhteisö on 
todennut, että ensimmäisen kohdan b ja 
c alakohtaa voidaan soveltaa.

Jos kriisinratkaisuviranomaiset katsovat, 
että ensimmäisen kohdan b ja 
c alakohdan mukaisen vapautuksen ehdot 
eivät täyty, ne voivat tehdä laitosta tai 
yhteisöä koskevan päätöksen ja vaatia sitä 
muuttamaan käytäntöjään, jotka koskevat 
alaskirjauksen tunnustamisesta 
sopimuksissa annettavan vapautuksen 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tukee esittelijän lähestymistapaa, mutta se sisältää selkeämpiä säännöksiä, jotka 
koskevat vapautusten väärinkäyttötapauksissa toteutettavia menettelyjä.

Tarkistus 539
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
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Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vaatimusta ei sovelleta ulkomaankaupan 
rahoitusvelkoihin eikä ehdollisiin 
velkoihin, jotka eivät lankeaisi 
maksettaviksi kriisinratkaisussa tai 
vaikuttaisi siihen.

Or. en

Tarkistus 540
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos laitos tai 1 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitettu yhteisö ei 
sisällytä 1 kohdassa tarkoitettua ehtoa 
sopimusehtoihin, joita velkaan sovelletaan, 
se ei estä kriisinratkaisuviranomaista 
käyttämästä alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia kyseiseen velkaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 541
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
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Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EPV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
edellytykset, joiden perusteella laitoksen tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetun yhteisön olisi oikeudellisesti, 
sopimusperusteisesti tai taloudellisesti
mahdotonta ottaa tällainen sopimusehto 
käyttöön tiettyjen velkojen osalta ja 
poikkeaminen 1 kohdassa tarkoitetusta 
vaatimuksesta tiettyjen velkojen 
yhteydessä ei vaikuttaisi laitosten tai 1 
artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

EPV laatii ohjeet, joissa annetaan 
esimerkkejä edellytyksistä, joiden 
perusteella laitoksen tai 1 artiklan 1 kohdan 
b, c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön 
olisi oikeudellisesti tai muutoin
mahdotonta ottaa tällainen sopimusehto 
käyttöön tiettyjen velkojen osalta.

Or. en

Perustelu

EPV:n ohjeet olisivat parempi vaihtoehto, koska niissä annettaisiin osviittaa siitä, mitä 
pidetään mahdottomana, mutta ei esitettäisi tyhjentävää (ja rajoittavaa) luetteloa.

Tarkistus 542
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EPV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
edellytykset, joiden perusteella laitoksen 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d 
alakohdassa tarkoitetun yhteisön olisi 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta ja poikkeaminen 1 kohdassa 

EPV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
edellytykset, joiden perusteella laitoksen 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitetun yhteisön olisi 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti,
taloudellisesti tai muutoin mahdotonta 
ottaa tällainen sopimusehto käyttöön 
tiettyjen velkojen osalta.
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tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuttaisi laitosten 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d 
alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 543
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EPV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
edellytykset, joiden perusteella laitoksen 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d 
alakohdassa tarkoitetun yhteisön olisi 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta ottaa tällainen 
sopimusehto käyttöön tiettyjen velkojen 
osalta ja poikkeaminen 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta tiettyjen 
velkojen yhteydessä ei vaikuttaisi laitosten 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d 
alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

EPV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
edellytykset, joiden perusteella laitoksen 
tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitetun yhteisön olisi 
oikeudellisesti, sopimusperusteisesti tai 
taloudellisesti mahdotonta tai epäsuhtaista
ottaa tällainen sopimusehto käyttöön 
tiettyjen velkojen osalta ja poikkeaminen 
1 kohdassa tarkoitetusta vaatimuksesta 
tiettyjen velkojen yhteydessä ei vaikuttaisi 
laitosten tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen 
purkamismahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 544
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EPV toimittaa teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle.

EPV julkaisee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut ohjeet asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
mukaisesti 12 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 545
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 546
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
55 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuviranomainen 
voi eritellä velkaluokat, joiden osalta 
laitos tai 1 artiklan 1 kohdan b, c tai 
d alakohdassa tarkoitettu yhteisö voi 
päättää, että on oikeudellisesti tai 
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muutoin mahdotonta ottaa käyttöön 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
sopimusehto tämän artiklan 6 kohdan 
mukaisesti määritettyjen edellytysten 
perusteella.

Kriisinratkaisuviranomaisella on oltava 
oikeus pyytää laitokselta tai 1 artiklan 
1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetulta yhteisöltä lisätietoja, jotta se 
voi arvioida tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta annetun 
vapautuksen vaikutuksia laitoksen tai 
1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa 
tarkoitetun yhteisön 
purkamismahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 547
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 a. Poistetaan 56 artikla.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Tarkistus 548
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2013/59/EU
56 artikla – 4 kohta – c alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

24 a. Korvataan 56 artiklan 4 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) toimivaltainen ministeriö päättää 
toimivaltaista viranomaista ja 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan 
tilapäisen julkisen omistuksen osalta, että 
muiden kriisinratkaisuvälineiden 
soveltaminen ei riittäisi suojelemaan 
yleistä etua, kun laitokselle on jo annettu 
julkista pääomatukea.

”c) toimivaltainen ministeriö päättää 
toimivaltaista viranomaista ja 
kriisinratkaisuviranomaista kuultuaan 
tilapäisen julkisen omistuksen osalta, että 
muiden kriisinratkaisuvälineiden 
soveltaminen ei riittäisi suojelemaan 
yleistä etua.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Tarkistus 549
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2013/59/EU
56 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a. Lisätään 56 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:

”4 a. Tästä artiklasta poiketen, jos on 
vaarana, että alue- tai paikallistason 
reaalitalous häiriintyy ja että aiheutuu 
haittavaikutuksia tallettajille, velkojille ja 
muille sidosryhmille, jäsenvaltiot voivat 
tarjota 57 ja 58 artiklan mukaista 
ylimääräistä julkista rahoitustukea, jotta 
vältetään likvidaatio kansallisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tällainen 
toimi toteutetaan kansallisten 
viranomaisten johdolla.”

Or. en
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Tarkistus 550
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 b kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 b. Poistetaan 57 artikla.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Tarkistus 551
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 24 c kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 c. Poistetaan 58 artikla.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Tarkistus 552
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 25 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

25. Lisätään 63 artiklan 1 kohtaan n Poistetaan.
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alakohta seuraavasti:

”n) keskeyttää maksu- tai 
toimitusvelvoitteet, joiden osapuoli laitos 
tai 1 kohdassa tarkoitettu yhteisö on, jos 
kriisinratkaisuviranomainen 
toimivaltaista viranomaista kuultuaan 
päättää, että keskeytysvaltuuksien 
käyttäminen on välttämätöntä yhden tai 
useamman kriisinratkaisuvälineen 
soveltamiseksi tehokkaasti tai arvostuksen 
tekemiseksi 36 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 553
Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 25 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

25. Lisätään 63 artiklan 1 kohtaan n 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”n) keskeyttää maksu- tai 
toimitusvelvoitteet, joiden osapuoli laitos 
tai 1 kohdassa tarkoitettu yhteisö on, jos 
kriisinratkaisuviranomainen 
toimivaltaista viranomaista kuultuaan 
päättää, että keskeytysvaltuuksien 
käyttäminen on välttämätöntä yhden tai 
useamman kriisinratkaisuvälineen 
soveltamiseksi tehokkaasti tai arvostuksen 
tekemiseksi 36 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaiset nykyiset valtuudet ovat riittävät.
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Tarkistus 554
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a ja 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

26. Lisätään 63 artiklan 1 kohtaan 1 a 
ja 1 b kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 
työpäivää.

1 b. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukaista keskeyttämistä ei 
sovelleta

(a) maksu- ja toimitusvelvoitteisiin, 
joiden edunsaajina ovat direktiiviä 
98/26/EY sovellettaessa nimetyt 
järjestelmät tai järjestelmien ylläpitäjät, 
keskusvastapuolet, EAMV:n asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 25 artiklan nojalla 
tunnustamat kolmansien maiden 
keskusvastapuolet tai keskuspankit;

(b) direktiiviä 97/9/EY sovellettaessa 
korvaamiskelpoisiin saataviin;

(c) edellä 2 artiklan 1 kohdan 94 
alakohdassa määriteltyihin suojattuihin 
talletuksiin.”

Or. en

Tarkistus 555
Burkhard Balz
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa olla 
pidempi kuin 5 työpäivää, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa pidempi 
keskeyttämisjakso voi olla tarpeen 
erityisolosuhteista johtuen.

Or. en

Tarkistus 556
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 
2 kalenteripäivää.

Or. en
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Perustelu

Kriisinratkaisun keskeytyksen kestoa on lyhennettävä, jotta voidaan käsitellä keskeytyksen 
vaikutuksia koskevia huolenaiheita. Lisäksi keston laskeminen työpäivinä voisi aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta, sillä verkkopankkipalvelujen merkitys kasvaa.

Tarkistus 557
Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 2 työpäivää.

Or. en

Tarkistus 558
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Neena Gill, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
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tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 2 työpäivää.

Or. en

Perustelu

Lyhennetään keskeyttämisjakson pituutta viidestä päivästä kahteen päivään, mikä auttaa 
käsittelemään tämän uuden keskeytysvälineen vaikutuksia koskevia huolenaiheita.

Tarkistus 559
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 6 työpäivää.

Or. en

Tarkistus 560
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan n 
alakohdan mukainen keskeyttämisjakso ei 
saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 36 
artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 5 työpäivää.

”1 a. Edellä olevan 1 kohdan 
n alakohdan mukainen keskeyttämisjakso 
ei saa ylittää vähimmäisaikaa, jonka 
kriisinratkaisuviranomainen katsoo 
välttämättömäksi yhden tai useamman 
kriisinratkaisuvälineen soveltamiseksi 
tehokkaasti tai arvostuksen tekemiseksi 
36 artiklan mukaisesti, eikä se saa missään 
tapauksessa olla pidempi kuin 2 työpäivää.

Or. en

Perustelu

Kahden työpäivän enimmäisaika on yhdenmukainen kansainvälisen johdannaismarkkinoiden 
osapuolten järjestön (ISDA) sopimuksen kanssa ja ehkäisisi taloudelle aiheutuvia riskejä 
(talletuspaot ym.).

Tarkistus 561
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 b kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edellä 2 artiklan 1 kohdan 94 
alakohdassa määriteltyihin suojattuihin 
talletuksiin.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 562
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 b kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) edellä 2 artiklan 1 kohdan 94 
alakohdassa määriteltyihin suojattuihin 
talletuksiin.”

(c) edellä 2 artiklan 1 kohdan 
94 alakohdassa määriteltyihin suojattuihin 
talletuksiin; ja”

Or. en

Tarkistus 563
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 26 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
63 artikla – 1 b kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 
1 kohdan 100 alakohdassa määriteltyihin 
rahoitussopimuksiin.

Or. en

Perustelu

Jos keskeyttämiset otetaan käyttöön, niitä ei pitäisi soveltaa rahoitussopimuksiin, jotta 
vältetään talouteen ja yleiseen rahoitusvakauteen kohdistuvat kerrannaisvaikutukset. 
Rahoitussopimusten pois jättämisellä saataisiin tarvittavaa varmuutta ja estettäisiin 
talletuspaot ja häiriöiden leviäminen.

Tarkistus 564
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 27 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
59 ja 60 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

27. Lisätään 59 ja 60 artiklan 
otsikkoon ilmaisu ”ja hyväksyttävien 

Poistetaan.
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velkojen”.

Or. en

Tarkistus 565
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

28. Korvataan 59 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”1. Kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien ja hyväksyttävien 
velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia voidaan käyttää 
joko

(a) erillään kriisinratkaisutoimesta; 
tai

(b) yhdessä kriisinratkaisutoimen 
kanssa, jos 32 ja 33 artiklassa säädetyt 
kriisinratkaisuedellytykset täyttyvät.

Hyväksyttävien velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia voidaan käyttää 
erillään kriisinratkaisutoimesta 
ainoastaan sellaisten hyväksyttävien 
velkojen osalta, jotka täyttävät 45 g 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut edellytykset, lukuun ottamatta 
velkojen jäljellä olevaa maturiteettia 
koskevaa edellytystä.”

Or. en

Perustelu

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi hyväksyttävä PONV-valtuuksien 
käyttäminen sisäisen MREL-vähimmäisvaatimuksen alaskirjaukseen, mikä olisi 
finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) kokonaistappionsietokykyä koskevien 
sisäisten suuntaviivojen mukaista.
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Tarkistus 566
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 28 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävien velkojen alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksia voidaan käyttää 
erillään kriisinratkaisutoimesta ainoastaan 
sellaisten hyväksyttävien velkojen osalta, 
jotka täyttävät 45 g 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 45 g artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset, 
lukuun ottamatta velkojen jäljellä olevaa 
maturiteettia koskevaa edellytystä, ja kun 
valtuuksia käytetään, tämä on tehtävä 
34 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
mukaisesti. Jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva yhteisö on ostanut 
pääomainstrumentit ja hyväksyttävät velat 
välillisesti muiden samaan 
kriisinratkaisun kohteena olevaan 
konserniin kuuluvien yhteisöjen kautta, 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia 
käytettäessä samoja valtuuksia on 
käytettävä asiaankuuluvan yhteisön 
emoyrityksen tai seuraavien emoyritysten, 
jotka eivät ole kriisinratkaisun kohteena, 
tasolla, jotta tappiot välitetään 
tosiasiallisesti asiaankuuluvalle yhteisölle 
ja kriisinratkaisun kohteena oleva yhteisö 
vahvistaa tämän pääomapohjaa. Yhteisön, 
joka ei ole kriisinratkaisun kohteena, 
tasolla alaskirjattu tai muunnettu määrä 
on otettava huomioon asiaankuuluvaan 
yhteisöön sovellettavien, 37 artiklan 
10 kohdassa ja 44 artiklan 5 kohdan 
a alakohdassa vahvistettujen 
kynnysarvojen laskemisessa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti 59 artiklan käyttö tilanteissa, jossa sitä 
sovelletaan tytäryritykseen, joka ei itse ole kriisinratkaisun kohteena. Tasapuolisten 
toimintaedellytysten ja tallettajien suojelun vuoksi tällaisissa tilanteissa on tärkeää soveltaa 
useita suojatoimia, kuten periaatetta, jonka mukaan velkojat eivät saa jäädä 
kriisinratkaisussa huonompaan asemaan. Yhden kriisinratkaisuviranomaisen mallin logiikan 
mukaisesti tappiot on välitettävä itse kriisinratkaisun kohteena olevalle yhteisölle eikä niiden 
pitäisi jäädä välissä olevalle emoyritykselle. Tarkistuksella lisätään myös muita säännöksiä, 
jotka koskevat alaskirjattua tai muunnettua määrää, jotta varmistetaan tallettajien yhtäläinen 
suojelu EU:ssa.

Tarkistus 567
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
59 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

29. Korvataan 59 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”pääomainstrumentit” ilmaisulla 
”pääomainstrumentit ja 1 kohdassa 
tarkoitetut velat” ja 59 artiklan 3 
kohdassa ilmaisu 
”pääomainstrumentteihin” ilmaisulla 
”pääomainstrumentteihin ja 1 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin”.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 568
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 30 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
59 artikla – 4 ja 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

30. Korvataan 59 artiklan 4 ja 10 
kohdassa ilmaisu 

Poistetaan.
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”pääomainstrumenttien” ilmaisulla 
”pääomainstrumenttien tai 1 kohdassa 
tarkoitettujen velkojen”.

Or. en

Tarkistus 569
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
60 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

31. Lisätään 60 artiklan 1 kohtaan d 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”d) edellä 59 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävien velkojen 
pääoma alaskirjataan tai muunnetaan 
ydinpääoman instrumenteiksi tai 
toteutetaan kumpikin toimenpide siinä 
määrin kuin on tarpeen 31 artiklassa 
tarkoitettujen kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi tai enintään kyseeseen 
tulevien hyväksyttävien velkojen määrää 
vastaavasti sen mukaan, kumpi on 
alhaisempi.”

Or. en

Tarkistus 570
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
60 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

31. Lisätään 60 artiklan 1 kohtaan d 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.
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”d) edellä 59 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävien velkojen 
pääoma alaskirjataan tai muunnetaan 
ydinpääoman instrumenteiksi tai 
toteutetaan kumpikin toimenpide siinä 
määrin kuin on tarpeen 31 artiklassa 
tarkoitettujen kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttamiseksi tai enintään kyseeseen 
tulevien hyväksyttävien velkojen määrää 
vastaavasti sen mukaan, kumpi on 
alhaisempi.”

Or. en

Tarkistus 571
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 32 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

32. Korvataan 60 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Jos kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien tai hyväksyttävien 
velkojen pääoma kirjataan alas,

(a) kyseisen pääoman vähennyksen on 
oltava pysyvä, jollei 46 artiklan 3 kohdan 
korvausmekanismin mukaisesta 
mahdollisesta uudelleenarvostuksesta 
muuta johdu;

(b) kyseeseen tulevan 
pääomainstrumentin tai 59 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun velan haltijalle ei 
jää velkoja kyseisen instrumentin 
alaskirjatun määrän nojalla tai sen 
yhteydessä lukuun ottamatta mahdollisia 
jo kertyneitä velkoja sekä 
vahingonkorvausvastuuta, johon 
alaskirjausta koskevien valtuuksien 
käytöstä tehty muutoksenhaku voi johtaa;

(c) kyseeseen tulevien 
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pääomainstrumenttien tai 59 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen velkojen 
haltijoille ei makseta korvausta muuten 
kuin 3 kohdan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 572
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 33 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

33. Korvataan 60 artiklan 3 kohdassa 
ilmaisu ”kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien” ilmaisulla 
”kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien ja 59 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen velkojen”.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 573
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 34 kohta
Direktiivi 2014/59/EU
69 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

34. Korvataan 69 artiklan 4 kohdan b 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”b) maksu- ja toimitusvelvoitteisiin 
direktiiviä 98/26/EY sovellettaessa 
nimettyihin järjestelmiin tai järjestelmien 
ylläpitäjiin, keskusvastapuoliin, EAMV:n 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 
nojalla tunnustamiin kolmansien maiden 
keskusvastapuoliin ja keskuspankkeihin 
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nähden;”

Or. en

Tarkistus 574
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 36 a kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
73 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

36 a. Korvataan 73 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Jos on sovellettu yhtä tai useampaa 
kriisinratkaisuvälinettä, jäsenvaltioiden on 
erityisesti 75 artiklan soveltamiseksi 
varmistettava, että

”Jos on sovellettu yhtä tai useampaa 
kriisinratkaisuvälinettä, jäsenvaltioiden on 
erityisesti 75 artiklan soveltamiseksi 
varmistettava, että

a) lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
sovelletaan b alakohtaa, 
kriisinratkaisuviranomaisten siirtäessä vain 
osan kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen oikeuksista, varoista ja veloista 
osakkeenomistajat ja velkojat, joiden 
saatavia ei ole siirretty, saavat suorituksena 
saatavistaan vähintään yhtä paljon kuin ne 
olisivat saaneet, jos kriisinratkaisun 
kohteena oleva laitos olisi likvidoitu 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 82 
artiklassa tarkoitetun päätöksen tekemisen 
ajankohtana;

a) lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
sovelletaan b alakohtaa, 
kriisinratkaisuviranomaisten siirtäessä vain 
osan kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen oikeuksista, varoista ja veloista 
osakkeenomistajat ja velkojat, joiden 
saatavia ei ole siirretty, saavat suorituksena 
saatavistaan vähintään yhtä paljon kuin ne 
olisivat saaneet, jos kriisinratkaisun 
kohteena oleva laitos olisi likvidoitu 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 
82 artiklassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisen ajankohtana, ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
järjestelmän epävakautta ja markkinoiden 
kuohuntaa lisäävät vaikutukset;

b) kriisinratkaisuviranomaisten 
soveltaessa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta osakkeenomistajille ja 
velkojille, joiden saatavat on alaskirjattu tai 
muunnettu omaksi pääomaksi, ei aiheudu 
suurempia tappioita kuin niille olisi 
aiheutunut, jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 

b) kriisinratkaisuviranomaisten 
soveltaessa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta osakkeenomistajille ja 
velkojille, joiden saatavat on alaskirjattu tai 
muunnettu omaksi pääomaksi, ei aiheudu 
suurempia tappioita kuin niille olisi 
aiheutunut, jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä 
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välittömästi 82 artiklassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen ajankohtana.

välittömästi 82 artiklassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen ajankohtana, ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
järjestelmän epävakautta ja markkinoiden 
kuohuntaa lisäävät vaikutukset.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE)

Tarkistus 575
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 36 b kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
74 artikla – 2 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

36 c. Korvataan 74 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:

a) se, miten osakkeenomistajia ja 
velkojia olisi kohdeltu, myös 
asiaankuuluvat talletussuojajärjestelmät, 
jos kriisinratkaisun kohteena oleva laitos, 
jonka suhteen kriisinratkaisutoimi tai -
toimet on toteutettu, olisi asetettu 
tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 82 
artiklassa tarkoitetun päätöksen tekemisen 
ajankohtana;

”a) se, miten osakkeenomistajia ja velkojia 
olisi kohdeltu, myös asiaankuuluvat 
talletussuojajärjestelmät, jos 
kriisinratkaisun kohteena oleva laitos, 
jonka suhteen kriisinratkaisutoimi tai -
toimet on toteutettu, olisi asetettu 
tavanomaiseen 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 
82 artiklassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisen ajankohtana, ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
järjestelmän epävakautta ja markkinoiden 
kuohuntaa lisäävät vaikutukset;”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE)

Tarkistus 576
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 36 c kohta (uusi)
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Direktiivi 2014/59/EU
74 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

36 c. Korvataan 74 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. EPV voi laatia luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 
menetelmät tämän artiklan mukaisen 
arvostuksen tekemiseksi ja erityisesti 
menetelmät sen arvioimiseksi, miten 
osakkeenomistajia ja velkojia olisi 
kohdeltu, jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos olisi asetettu 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 82 
artiklassa tarkoitetun päätöksen tekemisen 
ajankohtana.

”4. EPV voi laatia luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 
menetelmät tämän artiklan mukaisen 
arvostuksen tekemiseksi ja erityisesti 
menetelmät sen arvioimiseksi, miten 
osakkeenomistajia ja velkojia olisi 
kohdeltu, jos kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos olisi asetettu 
maksukyvyttömyysmenettelyyn 
82 artiklassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisen ajankohtana, ottaen
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
järjestelmän epävakautta ja markkinoiden 
kuohuntaa lisäävät vaikutukset.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE)

Tarkistus 577
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 36 d kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
75 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

36 d. Korvataan 75 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
74 artiklan mukaisesti tehdyssä 
arvostuksessa todetaan, että jollekin 73 
artiklassa tarkoitetulle osakkeenomistajalle 
tai velkojalle tai 109 artiklan 1 kohdan 
mukaiselle talletussuojajärjestelmälle on 
aiheutunut suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut tavanomaisen 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
74 artiklan mukaisesti tehdyssä 
arvostuksessa todetaan, että jollekin 
73 artiklassa tarkoitetulle 
osakkeenomistajalle tai velkojalle tai 
109 artiklan 1 kohdan mukaiselle 
talletussuojajärjestelmälle on aiheutunut 
suurempia tappioita kuin niille olisi 
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maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa, sillä on oikeus saada 
kyseinen erotus maksuna kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyistä.

aiheutunut tavanomaisen 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa 
likvidaatiossa, sillä on oikeus saada 
kyseinen erotus maksuna kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyistä, ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset 
järjestelmän epävakautta ja markkinoiden 
kuohuntaa lisäävät vaikutukset.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=DE)

Tarkistus 578
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 43 a kohta (uusi)
Direktiivi 2014/59/EU
129 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

43 a. Korvataan 129 artikla seuraavasti:

129 artikla ”129 artikla

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2018 tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ja antaa siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
arvioi erityisesti seuraavia seikkoja:

Komissio tarkastelee viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2018 ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ja antaa siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
arvioi erityisesti seuraavia seikkoja:

a) 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
EPV:n kertomuksen perusteella tarve 
muutoksiin kansallisten erojen 
minimoimiseksi;

a) 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
EPV:n kertomuksen perusteella tarve 
muutoksiin kansallisten erojen 
minimoimiseksi;

b) 45 artiklan 16 kohdassa tarkoitetun 
EPV:n kertomuksen perusteella tarve 
muutoksiin kansallisten erojen 
minimoimiseksi;

b) 45 artiklan 16 kohdassa tarkoitetun 
EPV:n kertomuksen perusteella tarve 
muutoksiin kansallisten erojen 
minimoimiseksi;

c) EPV:lle tällä direktiivillä annetun 
tehtävän toiminta ja tehokkuus, mukaan 
lukien sovittelijana toimiminen. 

c) EPV:lle tällä direktiivillä annetun 
tehtävän toiminta ja tehokkuus, mukaan 
lukien sovittelijana toimiminen. 
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Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus. Sen estämättä, mitä 
ensimmäisessä kohdassa säädetään 
uudelleentarkastelusta, komissio 
tarkastelee viimeistään 3 päivänä 
heinäkuuta 2017 erityisesti 13, 18 ja 45 
artiklan soveltamista sen osalta, miten 
EPV:n valtuuksia käytetään sitovan 
sovittelun johtamisessa, 
rahoituspalvelualan lainsäädännön tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus. Sen estämättä, mitä 
ensimmäisessä kohdassa säädetään 
uudelleentarkastelusta, komissio 
tarkastelee viimeistään 3 päivänä 
heinäkuuta 2017 erityisesti 13, 18 ja 
45 artiklan soveltamista sen osalta, miten 
EPV:n valtuuksia käytetään sitovan 
sovittelun johtamisessa, 
rahoituspalvelualan lainsäädännön tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle;

c a) mahdollisuus perustaa 
eurooppalainen varainhoitoelin 
edistämään EU:n järjestämättömien 
saamisten ja lainojen markkinoiden 
toimintaa;

c b) tarve tarkastella uudelleen 
vuonna 2013 annettua komission 
pankkitiedonantoa sen normien 
mukauttamiseksi tämän direktiivin 
säännöksiin ja olemassa olevien 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN)

Tarkistus 579
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 98/26/EY
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 2 artiklaan a a alakohta 
seuraavasti:

”a a) ’suojatulla kolmannen maan 
järjestelmällä’ järjestelmää, jota 
säännellään kolmannen maan 
lainsäädännöllä ja johon sovelletaan 
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tämän direktiivin 8 artiklaa,”

Or. en

Perustelu

Laajennetaan suojaukset koskemaan EU:n kannalta merkityksellisiä kolmansien maiden 
järjestelmiä.

Tarkistus 580
Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/26/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 10 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:

”Jäsenvaltio voi myös yksilöidä 
kolmannen maan järjestelmän ja tämän 
järjestelmän ylläpitäjän, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
1 kohdan nojalla, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) vähintään yhden kolmannen maan 
järjestelmän varsinaisen tai potentiaalisen 
suoran tai välillisen osallistujan 
hallinnollinen keskustoimipaikka on 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) jäsenvaltio katsoo kolmannen 
maan järjestelmään sovellettavien 
sääntöjen olevan riittävät.

Jäsenvaltion on ilmoitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
kolmannen maan järjestelmän 
nimittämisestä.

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa tämän tiedon verkkosivustollaan.

Mahdollinen tämän kohdan mukaisesti 
nimetty kolmannen maan järjestelmä 
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kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan 
riippumatta siitä, minkä maan lakia 
siihen sovelletaan.

Järjestelmän nimennyt jäsenvaltio 
katsotaan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuksi jäsenvaltioksi.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan mahdollisuus sisällyttää kolmannen maan maksu- ja 
selvitysjärjestelmiä selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin soveltamisalaan tietyin 
edellytyksin.

Tarkistus 581
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/26/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 10 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:

”Jäsenvaltio voi yksilöidä 1 kohdan 
mukaisesti myös kolmannen maan 
järjestelmän ja tämän järjestelmän 
ylläpitäjän, jotka kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan, ja sen on 
ilmoitettava järjestelmät Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos on 
vähintään yksi varsinainen tai 
mahdollinen suora tai välillinen 
osallistuja, jonka hallinnollinen 
keskustoimipaikka on kyseisessä 
jäsenvaltiossa, ja jäsenvaltio katsoo tämän 
kolmannen maan järjestelmän sääntöjen 
olevan riittävät. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa tämän tiedon verkkosivustollaan. 
Mahdollinen näin nimetty kolmannen 
maan järjestelmä kuuluu tämän 
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direktiivin soveltamisalaan riippumatta 
siitä, minkä maan lakia siihen 
sovelletaan, ja järjestelmän nimennyt 
jäsenvaltio katsotaan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuksi jäsenvaltioksi.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2016:0852:FIN)

Perustelu

Tarkistus on tarpeen sen varmistamiseksi, että selvityksen lopullisuudesta annetulla 
direktiivillä vähennetään järjestelmäriskiä ja mahdollistetaan se, että rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurit voivat noudattaa sovellettavia kansainvälisiä vaatimuksia, mukaan lukien 
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevia CPSS-IOSCO:n periaatteita.

Tarkistus 582
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/26/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 10 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:

”Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
asetuksen (EU) N:o 648/2010* mukaisesti 
tunnustamat keskusvastapuolet ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
asetuksen (EU) N:o 909/2014**

mukaisesti tunnustamat kolmansien 
maiden arvopaperikeskukset ovat 
suojattuja kolmansien maiden 
järjestelmiä, ja ne lisätään Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän 
direktiivin nojalla suojattujen 
järjestelmien luetteloon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 
ja 2 kohdan soveltamista. Jos on otettu 
käyttöön valvonnan yhteistyömenettelyt, 
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asiaankuuluva unionin keskuspankki, 
joka laskee liikkeeseen kolmannen maan 
maksujärjestelmän käsittelemän valuutan, 
voi ilmoittaa maksujärjestelmän 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
suojatuksi kolmannen maan 
järjestelmäksi.

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
sisällyttää tällaisen järjestelmän tämän 
direktiivin nojalla suojattujen 
järjestelmien luetteloon.”

_______________

*Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 
4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 
27.7.2012, s. 1).

**Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, 
arvopaperitoimituksen parantamisesta 
Euroopan unionissa sekä 
arvopaperikeskuksista ja 
direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä 
asetuksen (EU) N:o 236/2012 
muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 1).

Or. en

Perustelu

Laajennetaan suojaukset koskemaan EU:n kannalta merkityksellisiä kolmansien maiden 
järjestelmiä.

Tarkistus 583
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 
45 i artiklan 2 kohtaa 1 päivästä 
tammikuuta 2028.

Or. en

Perustelu

Jotta säilytetään kriisinratkaisuviranomaisten mahdollisuus asettaa MREL-
vähimmäisvaatimuksen noudattamiselle eri aikatauluja, velvollisuus paljastaa MREL-
vähimmäisvaatimukset voidaan ottaa käyttöön vasta, kun on kulunut tietty aika MREL-
vähimmäisvaatimuksen noudattamisen yhdenmukaistetun vähimmäissiirtymäkauden 
päättymisestä.
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