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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 

2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ 

(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0852), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0481/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0000/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Selleks et tagada turgudele kindlus 

ja võimaldada vajalike puhvrite loomist, 

vajavad turud õigeaegselt selgust 

kõlblikkuskriteeriumide puhul, mis 

peavad olema täidetud instrumentide 

tunnustamiseks kogu 

kahjumikatmisvõime / omavahendite ja 

kõlblike kohustuste miinimumnõude 

täitmiseks vajalike kohustustena. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmiseks 

vajalike teisendatavate kohustuste 

kõlblikkuskriteeriumid peaksid olema 

kooskõlas määruses (EL) nr 575/2013 kogu 

kahjumikatmisvõime miinimumnõude 

puhul sätestatud kriteeriumidega, võttes 

arvesse käesoleva direktiiviga ette nähtud 

täiendavaid kohandusi ja nõudeid. Eelkõige 

peaksid teatavad tuletisinstrumendi 

tunnustega võlakohustused (nt teatavad 

struktureeritud väärtpaberid) olema 

omavahendite ja kõlblike kohustuste 

miinimumnõude täitmiseks kõlblikud sel 

määral, mil neil on lõpptähtajal 

tagasimaksmisele kuuluv fikseeritud 

põhisumma, samas kui 

tuletisinstrumendiga on seotud üksnes 

täiendav tootlus, mis sõltub alusvara 

tulemustest. Pidades silmas nende 

fikseeritud põhisummat, peaksid 

kõnealused instrumendid olema 

kriisilahenduse korral väga hea 

kahjumikatmisvõimega ja hõlpsasti 

teisendatavad. 

(7) Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmiseks 

vajalike teisendatavate kohustuste 

kõlblikkuskriteeriumid peaksid olema 

kooskõlas määruses (EL) nr 575/2013 kogu 

kahjumikatmisvõime miinimumnõude 

puhul sätestatud kriteeriumidega, võttes 

arvesse käesoleva direktiiviga ette nähtud 

täiendavaid kohandusi ja nõudeid. Eelkõige 

peaksid teatavad tuletisinstrumendi 

tunnustega võlakohustused (nt teatavad 

struktureeritud väärtpaberid) olema 

omavahendite ja kõlblike kohustuste 

miinimumnõude täitmiseks kõlblikud sel 

määral, mil neil on lõpptähtajal 

tagasimaksmisele kuuluv fikseeritud 

põhisumma, samas kui 

tuletisinstrumendiga on seotud üksnes 

täiendav tootlus, mis sõltub alusvara 

tulemustest. Pidades silmas nende 

fikseeritud põhisummat, peaksid 

kõnealused instrumendid olema 

kriisilahenduse korral väga hea 

kahjumikatmisvõimega ja hõlpsasti 

teisendatavad. Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude 

kõlblikkuskriteeriumide kooskõlla viimine 

nendega, mis on sätestatud määruses 

(EL) nr 575/2013, peaks tagama kõikidele 

liidu krediidiasutustele või 

investeerimisühingutele võrdsed 

tingimused ülemaailmsel tasandil. See 

tähendab, et määratav niisuguste nõuete 

tase, mis tuleb täita konkreetselt allutatud 

võlainstrumentidega, peaks vastama liidu 

õigusesse üle võetud kogu 

kahjumikatmisvõime nõuete tasemele. 



 

PR\1135319ET.docx 7/24 PE610.856v01-00 

 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmiseks 

kõlblikud kohustused hõlmavad 

põhimõtteliselt kõiki kohustusi, mis 

tulenevad tagamata ja eelisnõudeõiguseta 

võlausaldajate nõuetest (allutamata 

kohustused), välja arvatud juhul, kui need 

ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud 

konkreetsetele kõlblikkuskriteeriumidele. 

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

kriisilahenduskõlblikkuse suurendamiseks 

kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 

vahendi tõhusa kasutamise teel peaks 

kriisilahendusasutustel olema võimalik 

nõuda, et omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõue täidetaks 

allutatud kohustustega, eelkõige juhul, kui 

on selged märgid, et kohustuste ja 

nõudeõiguste teisendamises osalevad 

võlausaldajad kannavad kriisilahenduse 

käigus tõenäoliselt kahjumit, mis ületaks 

nende võimalikku kahjumit maksjõuetuse 

korral. Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmist 

allutatud kohustustega võib nõuda üksnes 

ulatuses, mida on vaja, et võlausaldajad ei 

kannaks kriisilahenduse korral suuremat 

kahjumit, kui nad oleksid muidu kandnud 

maksejõuetuse korral. 

Kriisilahendusasutuste nõutud 

võlainstrumentide mis tahes allutamine 

krediidiasutuse- või 

investeerimisühingupõhise omavahendite 

ja kõlblike kohustuste miinimumnõude 

jaoks ei tohiks mõjutada võimalust osaliselt 

täita kogu kahjumikatmisvõime 

miinimumnõue allutamata 

võlainstrumentidega vastavalt määrusele 

(8) Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmiseks 

kõlblikud kohustused hõlmavad 

põhimõtteliselt kõiki kohustusi, mis 

tulenevad tagamata ja eelisnõudeõiguseta 

võlausaldajate nõuetest (allutamata 

kohustused), välja arvatud juhul, kui need 

ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud 

konkreetsetele kõlblikkuskriteeriumidele. 

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

kriisilahenduskõlblikkuse suurendamiseks 

kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 

vahendi tõhusa kasutamise teel peaks 

kriisilahendusasutustel olema võimalik 

nõuda, et omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõue täidetaks 

allutatud kohustustega, eelkõige juhul, kui 

on selged märgid, et kohustuste ja 

nõudeõiguste teisendamises osalevad 

võlausaldajad kannavad kriisilahenduse 

käigus tõenäoliselt kahjumit, mis ületaks 

nende võimalikku kahjumit maksjõuetuse 

korral. Omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude täitmist 

allutatud kohustustega võib nõuda üksnes 

ulatuses, mida on vaja, et võlausaldajad ei 

kannaks kriisilahenduse korral suuremat 

kahjumit, kui nad oleksid muidu kandnud 

maksejõuetuse korral. 

Kriisilahendusasutuste nõutud 

võlainstrumentide mis tahes allutamine 

krediidiasutuse- või 

investeerimisühingupõhise omavahendite 

ja kõlblike kohustuste miinimumnõude 

jaoks ei tohiks mõjutada võimalust osaliselt 

täita kogu kahjumikatmisvõime 

miinimumnõue allutamata 

võlainstrumentidega vastavalt määrusele 
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(EL) nr 575/2013 kooskõlas kogu 

kahjumikatmisvõime standardiga. 

(EL) nr 575/2013 kooskõlas kogu 

kahjumikatmisvõime standardiga. Kui 

krediidiasutustel või 

investeerimisühingutel on kõrge 

omakapitali tase, tuleks seda samal ajal 

arvesse võtta ka omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude kohaldamisel 

ja arvutamisel. Krediidiasutustel või 

investeerimisühingutel peaks olema 

võimalik täita omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõudeid esimese 

taseme põhiomavahenditesse kuuluvate 

instrumentidega ning täiendavate esimese 

taseme või teise taseme omavahendite 

instrumentidega, nii et nii suurema kui 

väiksema omakapitaliga krediidiasutuste 

või investeerimisühingute suhtes 

kohaldatakse samu omavahendite ja 

kõlblike kohustuste miinimumnõudeid. 

Krediidiasutustele või 

investeerimisühingutele võrdsete 

tingimuste tagamise eesmärgi poole tuleks 

püüelda ka ülemaailmsel tasandil, 

eelkõige omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõude 

kõlblikkuskriteeriumide kooskõlla viimisel 

kogu kahjumikatmisvõime 

miinimumnõude suhtes kehtivate 

kriteeriumidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Konkreetselt ei tohiks kõlblike 

kohustuste suhtes kohaldada 

tasaarvestuse (netting) õigusi ega 

tasaarvestust (set-off), mis vähendaks 

nende kahjumikatmisevõimet 

kriisilahenduse korral. Seetõttu on 

vajalik, et kõlblike kohustuste suhtes ei 

kohaldata tasaarvestuse (netting) õigusi 
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 ET 

ega tasaarvestuse (set-off) kokkuleppeid, 

olgugi et kõlblikke kohustusi reguleerivad 

lepingulised sätted ei pea sisaldama 

klauslit, milles märgitakse sõnaselgelt, et 

instrumendi suhtes niisuguseid õigusi ei 

kohaldata. Samuti ei tule kõlblikke 

kohustusi reguleerivates lepingulistes 

sätetes täpsustada, et nende kohustuste 

suhtes võib kohaldada allahindamist või 

konverteerimist. Kõlblikke kohustusi 

reguleerivad sätted ei tohiks sisaldada 

tagasiostu ajendavaid tingimusi ning 

nendega ei tohiks anda omanikule õigust 

kiirendada intresside või põhisumma 

tulevasi kavakohaseid makseid, välja 

arvatud likvideerimise korral. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Kõik allutatud instrumendid, mis 

on emiteeritud enne 

kõlblikkuskriteeriumide vastuvõtmise 

kuupäeva, tuleks lugeda omavahendite ja 

kõlblike kohustuste miinimumnõude 

täitmiseks kõlblikeks, ilma et need peaksid 

vastama uutele riskide vähendamise 

paketiga kehtestatud 

kõlblikkuskriteeriumidele. Niisugune 

ajutiselt kohaldatav varasemalt kehtinud 

nõue on vajalik, sest turuosalistel puudus 

võimalus neid muudatusi ette aimata ja 

nad vajavad aega oma emissioonide 

kohandamiseks. Ajutiselt kohaldatav 

varasemalt kehtinud nõue peaks hõlmama 

kõiki uusi kõlblikkuskriteeriume, 

sealhulgas tasaarvestusõigusi (netting ja 

set-off) ning kiirendusõigusi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 19 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 29a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud peatamise kestus 

ei tohi ületada minimaalset ajavahemikku, 

mida pädev asutus peab vajalikuks, et viia 

läbi artikli 27 lõike 1 esimese lõigu kohane 

hindamine või artikli 32 lõike 1 punkti a 

kohane kindlaksmääramine, ja igal juhul ei 

tohi see ületada viit tööpäeva. 

2. Lõikes 1 osutatud peatamise kestus 

ei tohi ületada minimaalset ajavahemikku, 

mida pädev asutus peab vajalikuks, et viia 

läbi artikli 27 lõike 1 esimese lõigu kohane 

hindamine või artikli 32 lõike 1 punkti a 

kohane kindlaksmääramine, ja igal juhul ei 

tohi see ületada kahte tööpäeva. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 19 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 29a – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

peatamise kestuse lõppedes peatamine 

lõpetatakse, välja arvatud juhul, kui 

artikli 32 lõike 1 punkti a kohaselt on 

tehtud kindlaks, et krediidiasutus või 

investeerimisühing on maksejõetu või 

tõenäoliselt maksejõuetuks jääv. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 19  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 29a – lõige 8 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Krediidiasutuste või 

investeerimisühingute suhtes, mille puhul 

on kriisilahenduse kavas ette nähtud, et 

ettevõtja lõpetatakse ja likvideeritakse 

tavalises maksejõuetusmenetluses, võivad 

liikmesriigid säilitada või vastu võtta 

moratooriumi nõuded, mis on käesolevas 

artiklis ette nähtud peatamisõiguse 

kohaldamisalast ja kestusest 

ulatuslikumad. Käesolevas artiklis ette 

nähtud moratooriumi kasutamise 

tingimused ei piira niisuguste 

ulatuslikumate riiklike moratooriumide 

tingimuste kohaldamist.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 22 a (uus) 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 44 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 22 a. Artiklisse 44 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „2a. Liikmesriigid keelavad artikli 1 

lõike 1 punktides b, c või d osutatud 

krediidiasutustel või 

investeerimisühingutel või ettevõtjatel 

esitada mis tahes soovitusi, teavet või 

kirjeldusi selle kohta, et muude kui 

käesoleva artikli lõike 2 punktides a–g 

loetletud kohustuste suhtes ei kasutata 

allahindamise või konverteerimise 

õigust.“ 

Or. en 
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Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et kohustusi, mis ei ole artikli 44 lõikega 2 välja 

jäetud, peetakse teisendatavateks. Eesmärk on nõuda krediidiasutustelt või 

investeerimisühingutelt, et nad ei esitaks soovitusi, teavet või kirjeldusi selle kohta, et need 

kohustused ei ole teisendatavad või et neid ei teisendata. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Artikli 1 lõike 1 punktides b, c ja d 

osutatud krediidiasutused või 

investeerimisühingud ja ettevõtjad võivad 

täita lõikes 1 osutatud nõude mis tahes 

osa esimese taseme põhiomavahenditesse 

kuuluvate instrumentidega ning 

täiendavate esimese taseme või teise 

taseme omavahendite instrumentidega. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku ja muudatusettepaneku 17 eesmärk on tagada, et hästi 

kapitaliseeritud krediidiasutusi või investeerimisühinguid ei karistata, sundides neid 

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmiseks väljastama ekstra 

võlainstrumente, ning et nad saavad kasutada seda kõrgetasemelist kapitalisatsiooni mis 

tahes määratud nõude täitmiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina lõikest 1 võib 

kohustused, mis on emiteeritud enne ... 

[kuupäev W] ja mis ei vasta määruse (EL) 
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nr 575/2013 artikli 72b lõike 2 

punktides g–o sätestatud tingimustele, 

arvata niisuguse kriisilahendusaluse 

ettevõtja omavahendite ja kõlblike 

kohustuste summa hulka, kelle suhtes 

kohaldatakse omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõuet. 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist on ajutiselt kohaldatava varasemalt kehtinud nõudega, mis on seotud kapitalinõuete 

määruse artikli 72b teatavate tingimustega, eelkõige tingimustega, mis ei ole esitatud kogu 

kahjumikatmisvõime tingimuste loetelus. Raportöör jättis niisuguse ajutiselt kohaldatava 

varasemalt kehtinud nõude kohaldamise tähtpäeva taotluslikult lahtiseks ja on valmis 

arutama, millist kuupäeva tuleks kasutada. Niisuguse ajutiselt kohaldatava varasemalt 

kehtinud nõude kohaldamise lõppkuupäeva võiks samuti arutada. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kriisilahendusasutused võivad otsustada, et 

kriisilahendusalused ettevõtjad täidavad 

artiklis 45f osutatud nõuet instrumentidega, 

mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 

575/2013 artiklis 72a osutatud 

tingimustele, tagamaks et 

kriisilahendusaluse ettevõtja 

kriisilahenduse saab lõpetada viisil, mis on 

kooskõlas kriisilahenduse eesmärkidega. 

Kriisilahendusasutused võivad otsustada, et 

kriisilahendusalused ettevõtjad täidavad 

artiklis 45f osutatud nõuet osaliselt või 

täielikult instrumentidega, mis vastavad 

kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 

72a osutatud tingimustele, tagamaks et 

kriisilahendusaluse ettevõtja 

kriisilahenduse saab lõpetada viisil, mis on 

kooskõlas kriisilahenduse eesmärkidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23  
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Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Niisuguse nõude tase, mis tuleb täita 

määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72b 

sätestatud tingimustele vastavate 

instrumentidega, ei ületa taset, mis 

tuleneb või võib tuleneda nimetatud 

määruse artikli 92a lõike 1 kohaldamisest. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida seda, et allutatud võlainstrumentide tase, mille 

kriisilahendusasutused kehtestavad Euroopa pankadele, ei ole kõrgem kui see, mida nõutakse 

kogu kahjumikatmisvõime tingimustes.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva lõike kohases 

kriisilahendusasutuste otsuses 

põhjendatakse kõnealust otsust järgmiste 

elementide alusel: 

Käesoleva lõike kohases 

kriisilahendusasutuste otsuses 

põhjendatakse kõnealust otsust. 

Niisugused põhjendused võivad hõlmata 

järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 2 – punkt a 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõigetes 1 ja 2 osutatud allutamata 

kohustustel on siseriikliku 

maksejõuetusmenetluse nõuete hierarhias 

sama nõudeõiguse järk nagu teatavatel 

kohustustel, mille puhul allahindamise või 

konverteerimise õigust vastavalt artikli 44 

lõigetele 2 või 3 ei kasutata; 

(a) asjaolu, et lõigetes 1 ja 2 osutatud 

allutamata kohustustel on siseriikliku 

maksejõuetusmenetluse nõuete hierarhias 

sama nõudeõiguse järk nagu teatavatel 

kohustustel, mille puhul allahindamise või 

konverteerimise õigust vastavalt artikli 44 

lõigetele 2 või 3 ei kasutata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) allutamata kohustuste summa ei 

ületa summat, mida on vaja tagamaks, et 

punktis b osutatud võlausaldajad ei 

kannaks suuremat kahjumit, kui nad 

oleksid vastasel korral kandnud 

tavapärase maksejõuetusmenetluse käigus 

toimunud likvideerimise korral. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45b – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Niisuguste omavahendite ja kõlblike 

kohustuste summa, mis käesolevas lõikes 

sätestatud otsuse kohaselt tuleb täita 

instrumentidega, mis vastavad kõigile 
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määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72a 

osutatud tingimustele, ei ületa taset, mis 

tuleneb või võib tuleneda nimetatud 

määruse artikli 92a lõike 1 kohaldamisest, 

kuid seda arvesse võttes määratakse 

selleks summa, mida on vaja tagamaks, et 

teise lõigu punktis b osutatud 

võlausaldajad ei kannaks suuremat 

kahjumit, kui nad oleksid vastasel korral 

kandnud tavapärase 

maksejõuetusmenetluse käigus toimunud 

lõpetamise ja likvideerimise korral. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et allutatud võlainstrumentide tase, mille 

kriisilahendusasutused kehtestavad ELis pankadele, ei ole kõrgem kui see, mida nõutakse 

kogu kahjumikatmisvõime tingimustes. Vaata ka muudatusettepanekut 13. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45c – lõige 2 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kriisilahendusasutused tagavad, et 

esimese lõigu punktis a osutatud kahjumi 

katmise summat ei peeta automaatselt 

suuremaks ettevõtja omavahendite 

tegelikust tasemest või sellega võrdseks. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku ja muudatusettepaneku 10 eesmärk on tagada, et hästi 

kapitaliseeritud krediidiasutusi või investeerimisühinguid ei karistata, sundides neid 

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmiseks väljastama ekstra 

võlainstrumente, ning et nad saavad kasutada seda kõrgetasemelist kapitalisatsiooni mis 

tahes määratud nõude täitmiseks. 
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 ET 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45c – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui kriisilahendusasutuse 

hinnangu kohaselt krediidiasutus või 

investeerimisühing maksejõuetuse korral 

likvideeritaks või selle suhtes algatataks 

maksejõuetusmenetlus, ei ületa artikli 45 

lõikes 1 osutatud nõue määruse (EL) nr 

575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b 

ja c ning direktiivi 2013/36/EL 

artiklis 104a osutatud nõudeid. 

Or. en 

Selgitus 

Krediidiasutuse või investeerimisühingu puhul, mis on piisavalt väike, et mitte kujutada 

endast süsteemset ohtu, ei eeldata selle suhtes kriisilahenduse kohaldamist, kui see muutub 

maksejõuetuks. Kui selle suhtes ei kohaldata kriisilahendust, ei võeta kasutusele kohustuste ja 

nõudeõiguste teisendamise vahendit kui sellist ning puudub vajadus konkreetse omavahendite 

ja kõlblike kohustuste miinimumnõude järele. Pangal on seetõttu vaja vaid kahjumi katmise 

summat, mitte rekapitaliseerimise summat. Kuna kapitalinõude kogusumma on eeldatavasti 

piisav toimimaks mõistlike asjaolude korral kahjumi puhvrina, piisab panga kohustuste 

omaniku kaitsmiseks kapitalinõuete direktiivi või kapitalinõuete määruse kohasest 

kapitalinõudest. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 23 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 45h – lõige 5 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Küsimust ei suunata Euroopa 

Pangandusjärelevalvele pärast neljakuulise 

ajavahemiku lõppu ega pärast ühisotsusele 

jõudmist. 

Küsimust ei suunata Euroopa 

Pangandusjärelevalvele pärast neljakuulise 

ajavahemiku lõppu ega pärast ühisotsusele 

jõudmist. Konsolideerimisgrupi tasandi 

kriisilahendusasutus ei suuna küsimust 

Euroopa Pangandusjärelevalvele siduva 
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vahendajarolli võtmiseks, kui 

tütarettevõtja kriisilahendusasutuse 

kehtestatud tase ei ületa ühte 

protsendipunkti käesoleva artikli lõike 4 

alusel kehtestatud konsolideeritud 

tasemest artikli 45 lõikes 2 sätestatud 

mõlema meetme puhul. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga taastatakse pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 

direktiivi artikli 45 lõike 10 viiendas lõigus ette nähtud kaitstuse säte. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva artikli lõiget 1 ei 

kohaldata niisuguste krediidiasutuste või 

investeerimisühingute või ettevõtjate 

kohustuste suhtes, kelle artikli 45 lõike 1 

kohane nõue on võrdne artikli 45c lõike 2 

punktis a määratletud kahjumi katmise 

summaga, tingimusel, et neid kohustusi ei 

võeta selle nõude täitmise arvestamisel 

arvesse. 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist on proportsionaalsuse elemendiga, mille eesmärk on jätta välja pangand, mille 

suhtes algatatakse maksejõuetusmenetlus. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24 
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 ET 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 1 osutatud nõuet ei pruugita 

kohaldada, kui liikmesriigi 

kriisilahendusasutus teeb kindlaks, et 

täidetud on kõik järgmised tingimused: 

Lõikes 1 osutatud nõuet ei pruugita 

kohaldada, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) esimeses lõigus osutatud 

kohustuste või instrumentide suhtes võib 

liikmesriigi kriisilahendusasutus kohaldada 

allahindamise ja konverteerimise õigust 

vastavalt kolmanda riigi õigusele või 

kõnealuse kolmanda riigiga sõlmitud 

siduvale lepingule; 

(a) kohustuste või instrumentide suhtes 

võib liikmesriigi kriisilahendusasutus 

kohaldada allahindamise ja 

konverteerimise õigust vastavalt kolmanda 

riigi õigusele või kõnealuse kolmanda 

riigiga sõlmitud siduvale lepingule; või kui 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) krediidiasutuse või 

investeerimisühingu või artikli 1 lõike 1 

punktides b, c või d osutatud ettevõtja 

jaoks on sellise lepingulise tingimuse 

teatavatele kohustustele lisamine 

(b) krediidiasutuse või 

investeerimisühingu või artikli 1 lõike 1 

punktides b, c või d osutatud ettevõtja 

jaoks on sellise lepingulise tingimuse 

teatavatele kohustustele lisamine 
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õiguslikult, lepinguliselt või majanduslikult 

teostamatu; 

õiguslikult, lepinguliselt või majanduslikult 

teostamatu ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Lõikes 1 osutatud nõude täitmisest 

vabastamine teatavate kohustuste puhul ei 

pärsi krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute ning artikli 1 lõike 1 

punktides b, c ja d osutatud ettevõtjate 

kriisilahenduskõlblikkust.  

(c) lõikes 1 osutatud nõude täitmisest 

vabastamine teatavate kohustuste puhul ei 

pärsi krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute ning artikli 1 lõike 1 

punktides b, c ja d osutatud ettevõtjate 

kriisilahenduskõlblikkust.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punktides b ja c osutatud kohustused ei 

hõlma võlainstrumente, mis on tagamata 

kohustused, täiendavate esimese taseme 

omavahendite instrumendid ja teise taseme 

omavahendite instrumendid. Lisaks peavad 

need olema kõrgema nõudeõiguse järguga 

kui kohustused, mida võetakse arvesse 

omavahendite ja kõlblike kohustuste 

miinimumnõude puhul. 

Punktides b ja c osutatud kohustused ei 

hõlma võlainstrumente, mis on tagamata 

kohustused, täiendavate esimese taseme 

omavahendite instrumendid ja teise taseme 

omavahendite instrumendid. Lisaks peavad 

need olema kõrgema nõudeõiguse järguga 

kui artikli 108 lõike 2 punktides a, b ja c 

ning artikli 108 lõikes 3 osutatud järguga 

kohustused. Vabastatavate kohustuste 

summa ei ületa 5 % kohustuste 

kogusummast. 

Or. en 
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Selgitus 

Kui artikli 108 lõige 2 piirdub punktidega b ja c võlausaldajate hierarhia ettepaneku raames, 

tuleb teha vastav kohandus. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 24  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kriisilahendusasutustel on õigus 

kontrollida lepinguid, mille puhul 

krediidiasutus või investeerimisühing või 

ettevõtja on määranud kindlaks, et 

esimese lõigu punkte b ja c kohaldatakse. 

Kriisilahendusasutused võivad 

adresseerida krediidiasutusele või 

investeerimisühingule või ettevõtjale 

otsuse selle kohta, et nimetatud punktide 

sätted ei ole täidetud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 26  

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 63 – lõige 1a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1a. Lõike 1 punkti n kohane 

peatamisaeg ei tohi ületada 

minimaalset ajavahemikku, mida 

kriisilahendusasutus peab vajalikuks 

ühe või mitme kriisilahenduse vahendi 

tulemuslikuks kohaldamiseks või 

artikli 36 kohaseks hindamiseks, ja 

igal juhul ei tohi see ületada viit 

tööpäeva. 

1a. Lõike 1 punkti n kohane 

peatamisaeg ei tohi ületada 

minimaalset ajavahemikku, mida 

kriisilahendusasutus peab vajalikuks 

ühe või mitme kriisilahenduse vahendi 

tulemuslikuks kohaldamiseks või 

artikli 36 kohaseks hindamiseks, ja 

igal juhul ei tohi see ületada kahte 

tööpäeva. 
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Or. en 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 41 – punkt a 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 111 – lõige 1 – punkt ca (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ca) esitatakse mis tahes soovitusi, 

teavet või kirjeldusi selle kohta, et muude 

kui artikli 44 lõike 2 punktides a–g 

loetletud kohustuste suhtes ei kasutata 

allahindamise või konverteerimise õigust, 

rikkudes seeläbi nimetatud artikli 

lõiget 2a; 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga on muudetud Euroopa 

finantsturgude toimimise loogikat. Selles selgitati, et aktsionärid ja investorid peavad oma 

kahjumi ise katma, mitte ootama, et valitsused ja maksumaksjad neid päästaksid. See on 

põhimõte, mis kehtib Euroopa Liidus kõigi tavaliste ettevõtjate ja nüüd ka pankade suhtes.  

 

Sellel on kaks olulist tagajärge, mis tuleb kindlasti säilitada. See oli raportööri üks peamine 

eesmärk, kui ta vastutas Euroopa Parlamendi raportöörina finantsseisundi taastamise ja 

kriisilahenduse direktiivi algse ettepanku käsitlemise edasiviimise ning selle õigusaktiks 

muutmise ja elluviimise eest.  

 

Esiteks, kui pank satub raskustesse, on kahjude käsitlemiseks olemas selge tegevuskava. 

Põhimõtteliselt on kõik kohustused ja nõudeõigused teisendatavad, mitte üksnes omakapital, 

mille tagajärg on see, et kahjumi katab praegune omanik, kuid ka suured investorid ja lõpuks 

hoiustajad, tehes seda kindlaksmääratud järjekorras. See tähendab, et kriisilahenduse korral 

võib kohaldada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamist, ilma et keegi oleks üllatunud või 

väidaks, et seda ei olnud võimalik ette näha. See tähendab, et kellelgi ei peaks olema 

võimalust kohustuste ja nõudeõiguste teisendamist kahtluse alla seada või takistada.  

 

Hoiustajatele ja investoritele tagab see õigusselguse ja -kindluse, mis annab ka turvalisuse. 

Hoiustajate säästetud raha teisendatakse viimasena ja selle võib kohaldatavas ulatuses tagasi 

maksta ka riiklikest hoiuste tagamise süsteemidest. Hoiustajad võivad kindlustada endale 

turvalisuse kõrge taseme, jaotades oma säästud eri pankade vahel või veendudes panga 

turvalisuses ja stabiilsuses. Sama kehtib investorite kohta; nende kohustused ja nõudeõigused 

teisendatakse enne hoiustajate omi, kuid kindlaksmääratud järjekorras, mille puhul võetaks 

arvesse eri kapitalikategooriaid. See hõlbustab kohustuste ja nõudeõiguste tõhusat 

teisendamist ning annab samal ajal kõigile selge pildi sellest, millised on nende riskid, 

pakkudes võimalust vastuvõetavaid riske tasakaalustada.  

 

Teiseks tekitab teadmine, et kõiki kohustusi ja nõudeõigusi saab teisendada, turudistsipliini, 

nii et igaüks teab, et võib oma aktsiad, kapitali või investeeringud kaotada. See sunnib panku 

rahastama ennast viisil, mis tagab omanikele ja investoritele kindluse, mida nad panka 

investeerimiseks soovivad. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 

raportöörina oli minu jaoks ja parlamendi jaoks oluline kindlustada, et kogu kapital oleks 

teisendatav, ning saavutada selle kaudu õigusselgus ja distsiplineeritud turg.  

 

Seda taustteavet arvesse võttes tunneb raportöör heameelt kogu kahjumikatmisvõime 

kasutuselevõtmise üle Euroopa õigusaktides ning pankade finantsseisundi taastamise ja 

kriisilahenduse direktiivis ning ühtses kriisilahenduskorra määruses, tuginedes globaalsete 

süsteemselt oluliste pankade suhtes kohaldatavatele rahvusvahelistele eeskirjadele. Samal ajal 

soovib raportöör rõhutada, et kahjumi katmiseks ette nähtud spetsiaalne allutatud kapital ei 

ole mõeldud selleks, et eirata fakti, et kogu kapital ja kõik võlad (üksnes teatavate 

konkreetsete eranditega) on teisendatavad, vaid et allutatud võla eesmärk on pigem 

hõlbustada kiiret ja stabiilset kriisilahenduse protsessi, mitte piirata teisendatavaid võlgu. Sel 

põhjusel rakendatakse kogu kahjumikatmisvõimet kooskõlas G20 eeskirjadega, kuid sellega 

ei seata täiendavaid nendest ulatuslikumaid nõudeid, et sillutada teed investeeringute 

suurendamisele ja selgitada panga investorite või hoiustajate riske. See lähenemisviis on tähtis 
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ka selleks, et tagada Euroopa pankadele üleilmses konkurentsis võrdsed tingimused.  

 

Euroopa pangad, kes ei ole globaalsed süsteemselt olulised krediidiasutused või 

investeerimisühingud, ei pea kogu kahjumikatmisvõime eeskirju täitma, kuid peavad jätkama 

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmist. Euroopa Komisjon teeb 

ettepaneku muuta ka seda korda.  

 

Raportööri seisukoht on, et kogu kahjumikatmisvõimet ning omavahendite ja kõlblike 

kohustuste miinimumnõuet käsitlevad eeskirjad tuleb välja töötada nii, et nendega ei karistata 

panku kapitali taseme tõstmise või kõrge taseme säilitamise eest. See tähendab, et 

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitlevad nõuded tuleb kavandada nii, 

et kõrge omakapitali tasemega pank täidab samu omavahendite ja kõlblike kohustuste 

miinimumnõuet käsitlevaid nõudeid kui muidu (suuruse, riski, ärimudeli poolest) samaväärne 

madalama omakapitali tasemega pank.  

 

Euroopa Komisjon esitas lisaks pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 

direktiivi muudatustele ka ettepaneku kohandada vastavalt ka ühtse kriisilahenduskorra 

määrust. Raportöör järgib välja pakutud vastavusse viimise loogikat ning muudab seetõttu 

asjakohasel juhul ka ühtse kriisilahenduskorra määrust vastavalt pankade finantsseisundi 

taastamise ja kriisilahenduse direktiivis tehtud muudatustele, mis on esitatud eespool. 

Eelkõige viidi pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga vastavusse 

Euroopa Komisjoni esitatud täiendavad nõuded, mis käsitlevad Ühtset 

Kriisilahendusnõukogu, kuid mida muude kriisilahendusasutuste suhtes kehtestatud ei ole. 

 

Lisaks eespool nimetatud elementidele on vajalikud muudatusettepanekud, mis on seotud 

järjestusega maksejõuetusmenetluses, et lisada kogu kahjumikatmisvõime standardi nõuded 

pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi. Euroopa Komisjon esitas 

seetõttu eraldi ettepaneku, milles käsitletakse võlausaldajate hierarhiat pankade 

finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis ning mida raportöör on muutnud 

eraldiseisvas raporti projektis. 


