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Muudatusettepanek 28
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 
2 ja artiklit 55,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 47 
lõiget 2, artikleid 55 ja 95,

Or. en

Selgitus

Muudatus tagab, et komisjon saab kõnealuse raamdirektiivi alusel esitada ettepaneku võtta 
vastu kas teise taseme rakendusdirektiiv või teise taseme rakendusmäärus. 

Muudatusettepanek 29
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Uus maksevõimerežiim toob kaasa 
kõikide sidusrühmade veelgi parema 
kaitse. Selleks on vajalik, et liikmesriigid 
varustaksid finantsjärelevalveasutusi 
piisavate vahenditega. Kõnealust 
kohustust toetab ühenduse õigusest 
tulenev liimesriikide kohustus direktiivi 
täies ulatuses ülevõtmiseks ning 
täiendavalt Euroopa Kohtu kohtupraktika 
ja siseriiklikud eeskirjad ametivastutuse 
kohta.

Or. de

Selgitus

Euroopa õigusest tulenev ametivastutuse kohustus eksisteerib juba esmaste õigusaktide alusel 



PE405.906v01-00 4/21 AM\721383ET.doc

ET

(EÜ asutamislepingu artikli 288 lõige 2 ning õigusriigi põhimõte vastavalt EL lepingu 
artiklile 6) ning Euroopa Kohtu kohtulahendite alusel (Francovich, MP Travelline ning 
hilisemad otsused). Reguleerimine sektoripõhise direktiivi raames ei ole seega vajalik.

Muudatusettepanek 30
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tuleb soodustada järelevalve 
ühitamist mitte ainult seoses 
järelevalvevahenditega, vaid ka seoses 
järelevalvetavadega. Komisjoni 
otsusega 2004/6/EÜ asutatud Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee mängib siinjuures olulist rolli ning 
peab tehtud edusammudest regulaarselt aru 
andma.

(23) Tuleb soodustada järelevalve 
ühitamist mitte ainult seoses 
järelevalvevahenditega, vaid ka seoses 
järelevalvetavadega. Komisjoni 
otsusega 2004/6/EÜ asutatud Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee mängib siinjuures olulist rolli ning 
peab tehtud edusammudest regulaarselt aru 
andma. Et täita oma vahendus- ja 
arbitraažiülesandeid konfliktide korral
järelevalvajate kolleegiumite vahel 
järelevalveasutustes, tuleks kõnealusele 
komiteele anda õiguslik alus ja juriidilise 
isiku staatus uue määruse raames, mis 
jõustub üheaegselt käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tuleb soodustada järelevalve 
ühitamist mitte ainult seoses 
järelevalvevahenditega, vaid ka seoses 
järelevalvetavadega. Komisjoni 
otsusega 2004/6/EÜ asutatud Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee mängib siinjuures olulist rolli ning 

(23) Tuleb soodustada järelevalve 
ühitamist mitte ainult seoses 
järelevalvevahenditega, vaid ka seoses 
järelevalvetavadega. Komisjoni 
otsusega 2004/6/EÜ asutatud Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee mängib siinjuures olulist rolli ning 
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peab tehtud edusammudest regulaarselt aru 
andma.

peab tehtud edusammudest regulaarselt aru 
andma. Kõnealusele komiteele tuleks anda 
õiguslik alus ja juriidilise isiku staatus 
uue määruse alusel, mis jõustub 
üheaegselt käesoleva direktiiviga, ning 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamist tuleks kasutada kõikide 
otsuste vastuvõtmiseks vastavalt 
käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine on vajalik otsuste kiireks ja kõige 
konstruktiivsemal viisil vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 32
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Järelevalvekorras tuleks sätestada 
riskitundlikkuse nõue, mis põhineb 
perspektiivsetel arvutustel, et tagada 
järelevalveasutuste täpne ja õigeaegne 
sekkumine (solventsuskapitalinõue), ning 
miinimumtagatis, millest allapoole 
finantsvahendite summa ei tohiks langeda 
(miinimumkapitalinõue). Mõlemad 
kapitalinõuded tuleb ühtlustada kogu 
ühenduses, et tagada kindlustusvõtjate 
ühtlane kaitsetase.

(35) Järelevalvekorras tuleks sätestada 
riskitundlikkuse nõue, mis põhineb 
perspektiivsetel arvutustel, et tagada
järelevalveasutuste täpne ja õigeaegne 
sekkumine (solventsuskapitalinõue), ning 
miinimumtagatis, millest allapoole 
finantsvahendite summa ei tohiks langeda 
(miinimumkapitalinõue). 
Miinimumkapitalinõue tuleks arvutada 
selgelt ja lihtsalt nii, et tagada arvutuse 
auditeerimine. See peaks vastama 
nõuetekohaste põhiomavahendite 
suurusele, millest väiksema summa puhul 
oleks riskitase kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele vastuvõetamatu, kui 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
lubataks tegevust jätkata.
Miinimumkapitalinõue peaks olema 
seotud solventsuskapitalinõudega 
protsendina solventsuskapitalinõudest, 
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vastates usaldusnivoole vahemikus 80–90 
% üheaastase ajavahemiku jooksul. 
Mõlemad kapitalinõuded tuleb ühtlustada 
kogu ühenduses, et tagada 
kindlustusvõtjate ühtlane kaitsetase.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Tuleb tagada omavahendite 
nõuetekohane konsolideerimisgrupisisene 
jagamine ja vajaduse korral nende 
olemasolu kindlustusvõtjate ja soodustatud 
isikute kaitseks. Selleks peaksid 
konsolideerimisgruppi kuuluvatel 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
olema solventsuskapitalinõude täitmiseks 
piisavad omavahendid, v.a juhul, kui 
kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute 
kaitse eesmärki saab saavutada tõhusalt 
muul viisil. Konsolideerimisgruppi 
kuuluvatele kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel tuleks seetõttu 
lubada katta kindlaksmääratud tingimustel 
solventsuskapitalinõue 
konsolideerimisgrupi toetusega, mida 
kinnitab emaettevõtja. 
Konsolideerimisgrupi toetuskava 
vajalikkuse hindamiseks ja selle 
võimalikuks edasiseks läbivaatamiseks 
peaks komisjon teatama liikmesriikide 
eeskirjadest ja kõnealuse valdkonna 
järelevalveasutuste tavadest.

(70) Tuleb tagada omavahendite 
nõuetekohane konsolideerimisgrupisisene 
jagamine ja vajaduse korral nende 
olemasolu kindlustusvõtjate ja soodustatud 
isikute kaitseks. Selleks peaksid 
konsolideerimisgruppi kuuluvatel 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
olema solventsuskapitalinõude täitmiseks 
piisavad omavahendid, v.a juhul, kui 
kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute 
kaitse eesmärki saab saavutada tõhusalt 
muul viisil. Konsolideerimisgruppi 
kuuluvatele kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel tuleks seetõttu 
lubada katta kindlaksmääratud tingimustel 
solventsuskapitalinõue 
konsolideerimisgrupi toetusega, mida 
kinnitab emaettevõtja. Kõikide 
kindlustusvõtjate võrdseks kaitseks 
peaksid liikmesriigid nägema ette varade 
ja kohustuste vaba liikumise, et 
võimaldada solventsuskapitali ja 
nõuetekohaste omavahendite 
rekonfigureerimist konsolideerimisgrupis 
konsolideerimisgrupi toetuseks ning 
peatavate meetmete ohuta. 
Liikmesriikides, kus niisugune liikumine 
veel tagatud ei ole, peaks 
konsolideerimisgrupi toetus vaheperioodil 
täiendavalt hõlmama kõnealuseid 
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instrumente või muid mehhanisme, mis 
on vajalikud vahendite õigeaegse 
üleandmise tagamiseks. Liikmesriigid 
tagavad ka, et konsolideerimisgrupi 
toetuse kohustustest tulenevaid nõudeid 
koheldakse samaväärselt 
kindlustuslepingust tulenevate nõuetega.
Konsolideerimisgrupi toetuskava 
vajalikkuse hindamiseks ja selle 
võimalikuks edasiseks läbivaatamiseks 
peaks komisjon teatama liikmesriikide 
eeskirjadest ja kõnealuse valdkonna 
järelevalveasutuste tavadest.

Or. en

Selgitus

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Muudatusettepanek 34
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 87 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87 a) Järelevalveasutuste raskest 
hooletusest või pahatahtlikkusest 
tulenevad ebaõnnestumised peaksid olema 
kohtuprotsessi võimaldavad vastavalt 
Euroopa Kohtu otsusele liidetud 
kohtuasjades C-6/90 ja C-9/90Francovich 
[1991] I-5357. Järelevalvestandardid 
kuuluvad lõppkokkuvõttes liikmesriikide 
vastutusalasse ning iga liikmesriik peab 
seega tagama, et kas kõnealuse 
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liikmesriigi või muude liikmesriikide 
kindlustusvõtjad on siseriikliku õiguse 
alusel nõuetekohaselt kaitstud 
järelevalveasutuse poolsest raskest 
hooletusest või pahatahtlikkusest 
tulenevate kahjude eest. Kahtluste 
vältimiseks ei peeta seal, kus 
järelevalveasutusi rahastatakse tööstuse
maksudest, asjakohaseks, et tööstus 
maksab (otseselt või kaudselt) järelevalve 
ebaõnnestumiste eest. 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 95 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(95 a) Arvestades kindlustustegevuse 
järjest suurenevat piiriülest laadi on 
vajalik teha tööd kindlustustagatise 
toimimise alal kogu Euroopas, võttes 
arvesse järelevalvestruktuure. Kõnealust 
kestvat tööd teostatakse väljaspool 
kõnealuse direktiivi kohaldamisala, kuna 
uued solventsusnõuded pakuvad 
iseenesest kindlustusvõtjate ühtlustatud 
kaitse kõrget taset.

Or. en

Selgitus

Tegu on selgitusega. Kõnealuses etapis on kasulik, et tehtaks avalikult tööd kindlustustagatise 
skeemide alal kogu Euroopas. Kõnealused skeemid täiendavad Solvency II direktiivi, mis 
tagab juba kindlustusvõtjate kõrge ja ühtlustatud kaitse.
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Muudatusettepanek 36
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artiklite 5 ja 10 
kohaldamist, ei kohaldata käesolevat 
direktiivi kindlustusandjate suhtes, kelle 
aastas kogutud kindlustusmaksete summa 
ei ületa viis miljonit eurot.

1. Ilma et see piiraks artiklite 5 kuni 10 
kohaldamist, ei kohaldata käesolevat 
direktiivi esimese kolme aasta jooksul 
pärast artikli 310 lõikes 1 nimetatud 
kuupäeva kindlustusandjate suhtes, kelle 
aastas kogutud kindlustusmaksete summa 
ei ületa viis miljonit eurot

2. Kui lõikes 1 sätestatud summat 
ületatakse kolmel järjestikusel aastal, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi alates 
neljandast aastast.

Or. de

Selgitus

Väikeste ettevõtjate esialgne väljavõtmine on põhimõtteliselt mõttekas. Proportsionaalsuse 
põhimõttel põhinevad soodustused tuleb aga alles kehtestada ja neid tuleb alles rakendada. 
Seetõttu on heakskiidetav piirmäära säilitamine esialgu kolmeks aastaks. Selleks ajaks on 
proportsionaalsuse eeskirjad kinnistunud ja ettevõtjatel on olnud piisavalt aega uute 
eeskirjadega kohanemiseks. Pikas perspektiivis sooviksid ka väiksemad kindlustusandjad 
Solvency II kvaliteedistandardit.

Muudatusettepanek 37
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad 
kindlustusvõtjate õigust kahju 
hüvitamisele, mida rahastavad 
liikmesriigid ise, järelevalveasutuste 
poolse raske hooletuse või 
pahatahtlikkuse asjaoludel.
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Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks kogu ELis.

Muudatusettepanek 38
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid kohaldatakse 
viisil, mis on vastavuses kindlustus- või 
edasikindlustusandjale omaste riskide 
olemuse, keerukuse ja ulatusega.

3. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid kohaldatakse 
viisil, mis on vastavuses kindlustus- või 
edasikindlustusandjale omaste riskide 
olemuse, keerukuse ja ulatusega, isegi kui 
asjaomane ettevõtja ei ole turu üldise 
finantsstabiilsuse seisukohast oluline.

Or. en

Selgitus

Reguleerida tuleks kõikide ettevõtjate tegevust – olenemata suurusest, kuna ebaõnnestumise 
mõju ei ole alati lineaarne suurusega, vaid sõltub äriühingu tagatava kindlustuse liigist ning 
nende tegevuse geograafilisest ulatusest.

Muudatusettepanek 39
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva jao mõistes tähendab 
roll/ülesanne pädevust teostada teatud 
praktilisi ülesandeid. Kuidas kindlustus-
või edasikindlustusandjad artiklite 43, 45, 
46 ja 47 kohaseid juhtimisnõudeid 
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üksikasjalikult rakendavad, jääb nende 
ettevõtlusalasesse otsustuspädevusse.

Or. de

Selgitus

Uute siseste riskijuhtimist käsitlevate eeskirjade rakendamisel tuleks rangelt järgida 
proportsionaalsuse põhimõtet ning jätta kindlustajatele piisav vabadus organisatsioonilise 
struktuuri osas. Vastav mõiste on vajalik õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 40
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Miinimumkapitalinõue arvutatakse 
kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

1. Miinimumkapitalinõue kalibreeritakse 
tehniliste sätete protsendina, mis põhineb 
33% viimasest järelevaatajate kinnitatud 
solventsuskapitalinõudest, vastates 
üheaastase ajavahemiku jooksul 80 % 
usaldusnivoole. Lisaks sellele arvutatakse 
see kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) miinimumkapitalinõude tase 
kalibreeritakse vastavalt sellisele 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
põhiomavahendite riskiväärtusele, mille 
suhtes kohaldatakse üheaastase 
ajavahemiku jooksul usaldusnivood 

välja jäetud
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vahemikus 80–90%;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
arvutavad miinimumkapitalinõude 
vähemalt kord kvartalis ja esitavad 
arvutustulemused järelevalveasutusele.

2. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
arvutavad miinimumkapitalinõude 
vähemalt kord aastas ja esitavad 
arvutustulemused järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalveasutustel on õigus nõuda, 
et miinimumkapitalinõude arvutused 
esitatakse neile sagedamini, kuid mitte 
sagedamini kui kord kvartalis.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) see arvutatakse selgelt ja lihtsalt nii, et 
tagada arvutuse auditeerimine;

a) see arvutatakse selgel ja lihtsal moel, 
mis on arusaadav kõikidele 
sidusrühmadele, nii, et tagada arvutuse 
auditeerimine ja teostamine igal ajal;

Or. en

Selgitus

Miinimumkapitalinõude arvutamine peaks olema selge mitte üksnes asjaomase 
järelevalveasutuse jaoks, vaid kõikidele sidusrühmadele (näiteks juristidele ja muudele 
pädevatele asutustele) ning see ei tohiks olla keeruline, kuna miinimumkapitalinõude mis 
tahes rikkumine tooks kaasa loa tühistamise ja võib olla vajadus toetuse järele kohtutes.

Muudatusettepanek 45
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selle absoluutne alammäär kahju- ja 
edasikindlustusandjate puhul on 1 000 000 
eurot ning elukindlustusandjate puhul
2 000 000 eurot.

d) selle absoluutne alammäär 
elukindlustusandjate ning kahju- ja 
edasikindlustusandjate puhul on 3 000 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Elu- ja kahjukindlustusandjatele kehtestati erinev miinimumkapitalinõude absoluutne summa, 
kuid ei nende olemus ega riskiprofiil ei võimalda eespool mainutud erinevuse toetamist. 
Lisaks on kehtestatud miinimumkapitalinõude absoluutne summa väga väike, mis ei ole 
kooskõlas kehtiva olukorraga. Selle suurendamine 3 000 000 eurole näib olevat asjakohasem. 
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Muudatusettepanek 46
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) see arvutatakse 
solventsuskapitalinõuetest sõltumatult. 

Or. en

Selgitus

Miinimumkapitalinõude arvutamine ei peaks olema seotud solventsuskapitalinõudega, kuna 
see tooks endaga kaasa suurema keerukuse ning tõhususe kaotuse, kuna 
solventsuskapitalinõuet arvutataks kord aastas, samas kui miinimumkapitalinõuet arvutatakse 
kvartaalselt.

Muudatusettepanek 47
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 130 – lõige 4 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvajad võivad arvesse võtta
niisuguste vabatahtlike tegevusjuhendite 
ja läbipaistvuse tagamise juhendite mõju 
varahaldusele, millest peavad kinni 
reguleerimata või alternatiivsete 
investeerimisvahenditega tegelevad 
asjaomased institutsioonid.

Or. en

Selgitus

Tegemist on selgitusega. Järelevalvajad ei võta arvesse seda, kas institutsioonid kasutavad 
juhendeid või mitte, kuid võtavad vajadusel arvesse tõepoolest kasutatavaid juhendeid ning 
nende mõju kindlustusandjate varahaldusele.
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Muudatusettepanek 48
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 130 – lõige 4 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvajad peaksid võtma arvesse 
seda, kas reguleerimata või alternatiivsete 
investeerimisvahenditega tegelevad 
asjaomased institutsioonid peavad kinni 
vabatahtlikest tegevusjuhenditest, eelkõige 
läbipaistvuse osas järelevalveasutuste, 
investorite ja riigi elanikkonna suhtes.

Or. en

Selgitus

Kõik järelevalveasutused ELis peaksid võtma arvesse tegevusjuhenditest kinnipidamist mis 
tahes investeerimisühingu või varakogumi poolt. Läbipaistvuse tagamise juhend on kõige 
olulisem ning seega peaksime võtma teadmiseks, et on olemas erinevad läbipaistvuse 
tasandid/dimensioonid.

Muudatusettepanek 49
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 142 – lõige 1 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti c kohaldamisel on kindlustus- või 
edasikindlustusandjale tema 
miinimumkapitalinõude arvutus siduv 
vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2, 
välja arvatud juhul, kui kõnealune 
arvutus on osutunud ilmselgelt ebaõigeks.

Or. en

Selgitus

Miinimumkapitalinõude arvutusel põhinevate tarbetute õigusvaidluste ennetamiseks 
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miinimumkapitalinõude rikkumise korral.

Muudatusettepanek 50
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 234 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) konsolideerimisgrupi toetuse 
esmaallikas on omavahendid, mis on üle 
antud emaettevõtjalt selle tütarettevõtjale; 
kui konsolideerimisgrupi toetust võidakse 
anda tütarettevõttes olemasolevatest 
vahenditest, peavad selleks olema olemas 
õiguslikult täitmisele pööratavad lepingud 
või muud mehhanismid, et võimaldada 
nõuetekohaste omavahendite üleandmist;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 237 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konsolideerimisgrupi toetus on 
konsolideerimisgrupi järelevalvajale
õiguslikult siduva dokumendi vormis
esitatud deklaratsioon, millega võetakse 
kohustus anda üle nõuetekohased 
omavahendid vastavalt artikli 98 lõikele 5.

2. Konsolideerimisgrupi toetus on 
järelevalvajate kolleegiumile 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja kohta
esitatud deklaratsioon, mis hõlmab 
vajaduse korral tõendeid õiguslikult 
täitmisele pööratavate juriidiliste 
dokumentide kohta, millega võetakse 
kohustus anda üle nõuetekohased 
omavahendid vastavalt artikli 98 lõikele 5.

Or. en
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Selgitus

Kolleegiumile tuleks teatada, et konsolideerimisgrupi toetuse teatised hõlmavad kogu 
konsolideerimisgruppi. Kohustuste vähendamine on teine viis konsolideerimisgrupi toetuse 
elluviimiseks.

Muudatusettepanek 52
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 237 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) konsolideerimisgrupi toetust deklareeriv 
dokument täidab kõik emaettevõtja
õigusest tulenevaid olemasolevad nõuded, 
mille alusel seda tunnustatakse õigusliku 
kohustusena, ning mis tahes pöördumisel 
õigus- või haldusasutuse poole ei ole 
peatavat toimet.

c) konsolideerimisgrupi toetust deklareeriv 
ja mis tahes vajalikke täiendavaid 
juriidilisi dokumente hõlmav dokument 
täidab kõik konsolideerimisgrupi toetust 
osutava ettevõtja liikmesriigis täitmisele 
pööratavast õigusest tulenevad
olemasolevad nõuded, ning mis tahes 
pöördumisel õigus- või haldusasutuse 
poole ei ole peatavat toimet, ning hõlmates 
konsolideerimisgrupi toetuse kehtestamist 
hiliseima deklaratsiooni piirmäärani või 
vajadusel vastavalt artikli 244 lõikele 1, 
ning järjestamist, mis on samaväärne 
kindlustusvõtjate nõuetega, kaasa arvatud 
saneerimise, kompromissi, loovutamise, 
ülevõtmise või mis tahes muu 
haldusmenetluse oludes.

Or. en

Selgitus

Õiguslike ebamäärasuste korral täiendavaid ajutisi sätteid hõlmava konsolideerimisgrupi 
toetuse täitmisele pööratavus (vt põhjendus 70) ning konsolideerimisgrupi toetuse 
järjestamise kehtestamine.
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Muudatusettepanek 53
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 240 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konsolideerimisgrupi toetust võib anda 
emaettevõtja olemasolevatest 
nõuetekohastest omavahenditest või mis 
tahes tütarettevõtja nõuetekohastest 
omavahenditest, kui kindlustus- või 
edasikindlustusandjal on kõnealuses 
tütarettevõtjas nõuetekohaseid 
omavahendeid rohkem kui 
miinimumkapitalinõude täitmiseks 
vajalik. Kõnealusele tütarettevõtjale 
tegevusloa andnud järelevalveasutus ei 
takista selliste üleliigsete nõuetekohaste 
omavahendite üleandmist.

2. Konsolideerimisgrupi toetust võib anda 
emaettevõtja olemasolevatest 
nõuetekohastest omavahenditest või mis 
tahes tütarettevõtja nõuetekohastest 
omavahenditest, viimase puhul tingimusel, 
et emaettevõtja näitab 
konsolideerimisgrupi järelevalvajale 
mõistlikult rahuldaval määral, et 
konsolideerimisgrupis on olemas piisavad 
nõuetekohased omavahendid koheseks 
üleandmiseks kõikidel mõistlikel 
eeldustel. Kui tütarettevõtja on kindlustus-
või edasikindlustusandja ei või toetust 
anda kõnealuse tütarettevõtte vahenditest 
niisuguses ulatuses, mis põhjustaks 
tütarettevõtja suutmatuse täita 
miinimumkapitalinõuet. Kõnealusele 
tütarettevõtjale tegevusloa andnud 
järelevalveasutus ei takista kõnealuse 
tütarettevõtte antavate vahendite
üleandmist konsolideerimisgrupi toetuse 
tagatise nõude täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 244

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- või edasikindlustusandja 
tütarettevõtjad: konsolideerimisgrupi 
toetuse mahaarvamine

Kindlustus- või edasikindlustusandja 
tütarettevõtjad: võrdne kohtlemine

1. Kui emaettevõtjale ja 
konsolideerimisgrupi järelevalvajale on 

1. Kui emaettevõtjale ja 
konsolideerimisgrupi järelevalvajale on 
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artiklite 238 või 239 kohaselt esitatud 
nõuetekohaste omavahendite üleandmiseks 
mitu nõuet ja kui konsolideerimisgrupil ei 
ole kõigi kõnealuste nõuete täitmiseks 
piisavalt nõuetekohaseid omavahendeid, 
arvatakse vajaduse korral maha viimati 
kinnitatud deklaratsioonist tulenevad 
summad.

artiklite 238 või 239 kohaselt esitatud 
nõuetekohaste omavahendite üleandmiseks 
mitu nõuet ja kui konsolideerimisgrupil ei 
ole kõigi kõnealuste nõuete täitmiseks 
piisavalt nõuetekohaseid omavahendeid, 
kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a) kõiki kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid, kes on 
emaettevõtja tütarettevõtjad, peetakse 
koos emaettevõttega ühiselt vastutavaks 
iga tütarettevõtja (kelle suhtes 
kohaldatakse artiklites 236 kuni 241 
sätestatud eeskirju) suhtes viimati 
kinnitatud deklaratsioonist tulenevate 
summade ulatuses;

Iga tütarettevõtja puhul võetakse 
mahaarvatavate summade arvutamisel
arvesse, et kõigi tütarettevõtjate suhtes 
kohaldatakse sama suhtarvu, mis kajastab 
ühelt poolt olemasolevate varade ja 
konsolideerimisgrupi mis tahes üleandmise 
vahelist suhet ning teiselt poolt 
kindlustustehniliste eraldiste ja 
miinimumkapitalinõude vahelist suhet.

b) punktis a osutatud summad arvatakse 
vajaduse korral maha. Iga tütarettevõtja 
puhul võetakse mahaarvatavate summade 
arvutamisel arvesse, et kõigi 
tütarettevõtjate suhtes kohaldatakse sama 
suhtarvu, mis kajastab ühelt poolt 
olemasolevate varade ja 
konsolideerimisgrupi mis tahes üleandmise 
vahelist suhet ning teiselt poolt 
kindlustustehniliste eraldiste ja 
miinimumkapitalinõude vahelist suhet.

2. Liikmesriigid tagavad, et emaettevõtja 
sõlmitud kindlustuslepingutest tulenevaid 
kohustusi ei kohelda soodsamalt kui mis 
tahes sellise tütarettevõtja sõlmitud 
kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, 
kelle suhtes kohaldatakse artiklites 236–
241 sätestatud eeskirju.

2. Olenemata artiklist 277 tagavad
liikmesriigid, et emaettevõtja sõlmitud 
kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi 
ei kohelda soodsamalt kui mis tahes sellise 
tütarettevõtja sõlmitud 
kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, 
kelle suhtes kohaldatakse artiklites 236–
241 sätestatud eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 262 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui valdusettevõtja või emaettevõtja ei 
täida konsolideerimisgrupi toetuse 
nõudeid, tutvub konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja ka mis tahes muu asjaomase 
järelevalveasutuse taotluse alusel 
põhjalikult olukorraga ning otsustab 
vajadusel, et konsolideerimisgrupi 
järelevalve tuleb lõpetada.

Or. en

Selgitus

Kui konsolideerimisgrupi toetuse kohustusi ei austata, tuleks niisuguse mehhanismi 
kohaldamine tühistada. Ehkki viimast peaks teostama konsolideerimisgrupi järelevalvaja, 
tuleks austada kõikide konsolideerimisgrupi järelevalvesse kaasatud järelevalveasutuste rolli.

Muudatusettepanek 56
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 304 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata lõikest 1 ning võttes 
arvesse põhjenduses 23 ja artikli 251 
lõikes 4 sätestatud otsustusmenetlust, 
antakse Euroopa kindlustus- ja 
ametipensioniinspektorite komiteele 
juriidilise isiku staatus määrusega, mis 
jõustub üheaegselt käesoleva direktiiviga.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 304 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata lõikest 1 ja võttes arvesse 
artikli 251 lõikes 4 sätestatud 
otsustusmenetlust, antakse Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komiteele juriidilise isiku staatus 
määrusega, mis jõustub üheaegselt 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Titus Corlăţean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 304 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kõik Euroopa kindlustus- ja 
ametipensioniinspektorite komitee poolt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu 
võetavad otsused võetakse vastu 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine on vajalik otsuste kiireks ja kõige 
konstruktiivsemal viisil vastuvõtmiseks.
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