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LÜHISELGITUS

Solvency II on direktiiv, millega ajakohastatakse 14 kehtivat direktiivi kindlustuse ja 
edasikindlustuse kohta. See on ümbersõnastatud formaadis, nii et muuta saab ainult mõnda 
osa. 

Direktiivi peamine eesmärk on muuta kapitali- ehk solventsusnõuded sõltuvaks riskist, mida 
analüüsitakse seoses ettevõtja kogu äritegevusega. See on nii kvalitatiivne kui ka 
kvantitatiivne. Eriti tuleks märkida, et kindlustusseltsid võivad riskidega kokku puutuda mitte 
ainult kohustuste, vaid ka varade osas, mis neil on nende kohustuste täitmiseks. 
Kindlustusseltside ebaõnnestumised on tõepoolest sagedamini tulenenud pigem varade kui 
kohustuste probleemidest. 

Riskianalüüsi tehakse mudelite alusel. Võib kasutada standardmudeleid, kuid suured 
ettevõtjad võivad ja neilt isegi oodatakse oma sisemudelite väljatöötamist, mida järelevalvaja 
peab heaks kiitma. Konsolideerimisgrupid võivad samuti nõuda, et nende üle teostatakse 
järelevalvet kui terviku üle, et nad saaksid kasu suuremast hajutamisest, mida see toob riskide 
arvutustesse ja mis toob kaasa madalama kapitalinõude, kui see oleks üksikute ettevõtjate 
summa puhul.

Kapital jagatakse miinimumkapitalinõudeks, mis on tase, mis igal ettevõtjale peab alati 
olema, et jätkata tegutsemist alalise tegevusloaga. Solventsuskapitalinõue on kapitali kõrgem 
tase, mida tuleks tavaliselt säilitada, ja kui seda rikutakse, toimib see järelevalve sekkumise 
varajase hoiatusena. Täiendavaid solventsuskapitalinõude varasid, mis on üle või alla 
miinimumkapitalinõude, võib hoida konsolideerimisgrupi (emaettevõtja või valdusettevõtja) 
tasemel. Kui tütarettevõtja langeb alla miinimumkapitalinõude (ja tavaliselt enne sellele 
tasemel jõudmist), nõuavad järelevalvajad kapitali üleviimist tütarettevõtjale. 

Konsolideerimisgrupi järelevalveprotsessi toimimiseks on põhiline koostöö siseriiklike 
järelevalvajate vahel vastuvõtvates riikides tütarettevõtjatega ja emaettevõtjaga päritoluriigis. 
Emaettevõtja asukohamaa järelevalvajal on suurem roll konsolideerimisgrupi järelevalvajana. 
Euroopa kindlustus- ja ametipensioniinspektorite komiteel (CEIOPS) on samuti oma roll 
järelevalvajate vaheliste vaidluste lahendamisel ja reguleerimise ühtsuse saavutamisel. 

Selle raames on mitmeid valdkondi, mille osas on soovitud, et õiguskomisjon pööraks nendele 
erilist tähelepanu.

Konsolideerimisgrupi järelevalve

On vaja selgemaks teha, et kõik järelevalvajad on kaasatud konsolideerimisgrupi 
järelevalvesse, neil peaks olema rutiinselt juurdepääs dokumentidele ja nad peaksid aktiivselt 
osalema otsuste tegemises. 

Vahendite üleandmine konsolideerimisgrupi toetuseks

Fondide liikumise tagamine ettevõtjate vahel on ülimalt tähtis. Kui vabad vahendid on 
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emaettevõtja või valdusettevõtja käes, siis on palju otstarbekam omada üleandmist 
võimaldavaid kehtivaid õiguslikke struktuure, ja see võib vähemalt esimeses astmes olla 
parim lahendus. Kuid ei ole siiski teadmata, et konsolideerimisgrupid liigutavad vahendeid 
tütarettevõtjate vahel ja seetõttu on kavandatud ka seda võimaldavad õiguslikult täitmisele 
pööratavad mehhanismid. Tundub, et selleks on vaja lepingulist alust tütarettevõtete iga 
vastava paari vahel. 

Siseriiklikud järelevalvevahendid ja -vastutus

Uus järelevalvekord nõuab põhjalikku arusaamist nii vara- kui vastutusriskist. Otsused on nii 
kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed. On oluline, et kõikides ettevõtetes oleksid 
järelevalvajatel vahendid põhjalike otsuste tegemiseks ja mitte üksnes nende otsuste puhul, 
mida peetakse oluliseks turu stabiilsuse seisukohast. 

Samuti tuleb selgitada, et kui siseriiklikud järelevalvajad tegutsevad konsolideerimisgrupi 
järelevalvajatena, on neil volitused tegutseda väljaspool puhtalt siseriiklikke huvisid ja nad 
peavad kaitsma kõikide kindlustusvõtjate huve. Konsolideerimisgrupi järelevalvajana võetud 
nõuetekohased meetmete suhtes ei tohiks kohaldada kohtumenetlust selle alusel, et need 
meetmed on kahjustanud siseriiklikke kohustusi.

Euroopa kindlustus- ja ametipensioniinspektorite komiteele (CEIOPS) juriidilise isiku 
staatuse andmine

Praegu ei ole CEIOPS juriidiline isik, vaid komisjoni nõuandev komitee. Arvestades mõne 
nõuande erialast laadi, on see tegelikult otsus, ükskõik kuidas seda ka ei nimetata. Kui 
CEIOPS oleks juriidiline isik, oleks tal nende nõuannete osas suurem vastutus. Seda võiks 
teha määrusega, mis jõustuks hiljemalt samal ajal käesoleva direktiivi rakendamisega, kui 
seda ei tehta teiste kanalite abil, näiteks osana Lamfalussy läbivaatamisest. Euroopa Kohtu 2. 
mai 2006. aasta otsust kohtuasjas C-217/04, milles on märgitud, et artikkel 95 võib olla organi 
loomise aluseks, võiks laiendada nii, et seda saab kohaldada ka artikli 47 suhtes, millel 
käesolev direktiiv põhineb.

Kooskõlastatud ELi lähenemisviisi saavutamine järelevalvekohustusele

Üldiselt on ELis kohustuste suhtes nn regulatiivselt sõbralik seisukoht ja kõiki hüvitise 
taotlusi saab esitada ainult raske hooletuse või pahatahtluse alusel, kuigi otsustamisalus on eri 
riikides erinev. Euroopa Kohus on märkinud, et see lähenemisviis ei ole vastuolus ELi 
õigusega. Eriti Peter Pauli asjas otsustas Euroopa Kohus, et liikmesriik võib (nagu tegi 
Saksamaa) õigusaktidega kehtestada, et järelevalvajad täidavad oma ülesandeid ainult 
avalikes huvides ja takistavad sellega üksikisikutel nõuda hüvitist puuduliku järelevalve 
puhul. 

Seega on küsimus poliitiline selles osas, kas soovitakse tunnistada õigust kahju hüvitamisele 
järelevalveasutuste poolt. See oli kindlasti parlamendi seisukoht, kui ta hääletas Equitable 
Life uurimist, ja kindlasti näib seoses konsolideerimisgrupi järelevalve piiriüleste 
ülesannetega olevat põhjendatud vajadus suurema ühtlustamise järele (tõepoolest, see 
tõenäoliselt annab õigusliku alusel).
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Kuid on samuti selge, et järelevaatajaid ei tohi karistada ebaõige otsuse tegemise eest ega teha 
neile nende töös takistusi, nii et on põhjendatud piirata vastutust suhteliselt harva esinevate 
raske hooletuse või pahatahtluse juhtudega. Kahju hüvitamise mehhanismi võiks lisada 
üldisemasse hüvitamis- või tagatisskeemi. 

Kohtu käsitlus miinimumkapitalinõudest ja solventsuskapitalinõudest

Miinimumkapitalinõude arvutamiseks on mitmeid häid ettepanekuid. Mõned eelistavad 
solventsuskapitalinõude arvutamisest sõltumatut arvutusmeetodit. Arvestades, et mõlemad, nii 
vara- kui ka vastutusrisk on tähtsad ja et solventsuskapitalinõude arvutusmeetod on välja 
töötatud selliselt, et see on solventsuskapitalinõude parim mõõt, tundub selle arvutusmeetodi 
kasutamine olevat optimaalne. Kui miinimumkapitalinõue on solventsuskapitalinõude 
fikseeritud protsendimäär või sisaldab seda, tagab see nendevahelise nõuetekohase suhte 
püsimise, et need saaksid täita omavahel seotud järelevalvesekkumiste järjestikuse 
käivitamise ülesannet. 

Mõnikord, näiteks likvideerimismenetluse puhul, peavad järelevalvajad andma asja kohtusse, 
kuid võib tekkida ka muid kapitaliga seotud õigusvaidlusi. Ühest küljest on vajalik, et kõik 
kapitaliarvutused ja arvutusmudelid oleksid nii läbipaistvad ja arusaadavad kui võimalik, kuid 
kohus vajab alati eksperte, kes andmeid kinnitaksid. Seetõttu ei tundu asja kohtusse andmine 
lihtsama, vähem asjakohase arvutuse aktsepteerimise põhjus. Liikmesriigid võiksid kaaluda, 
milliseid meetmeid vastu võtta, et kohtud aktsepteeriksid järelevalve heakskiitmise 
menetluses kasutatud miinimumkapitalinõude ja solventsuskapitalinõude arvutusi, võttes 
arvesse, et konsolideerimisgrupi järelevalve puhul kaasatakse sellesse järelevalvajad nii 
asukohariikidest kui ka vastuvõtvatest riikidest. 

Tagatisskeemid

Kindlustustegevuse järjest suureneva piiriülese laadi ja piiriülese järelevalve tõttu on 
asjakohane, et oleksid piiriülesed tagatisskeemid, mis oleksid vähemalt võrdsed ja võtaksid 
arvesse järelevalvestruktuure. Selleks on vaja veel tööd teha, kuid seda ei saa hõlmata 
käesoleva direktiiviga.

Uuesti sõnastamise tehnika

Võttes arvesse 28. detsembri 2001. aasta institutsioonidevahelise kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, tuli 13. 
märtsil 2008. aastal kokku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest 
koosnev konsultatiivne töörühm, et arutada komisjoni esitatud ettepanekut.

Arutluse tulemusena jõudis konsultatiivne töörühm üksmeelsele järeldusele, et nimetatud 
ettepanek ei sisalda muid olulisi muudatusettepanekuid kui need, mis on 
muudatusettepanekutena märgitud. Samuti tegi töörühm järelduse, et mis puudutab 
varasemate aktide muutmata sätete kodifitseerimist koos nimetatud muudatusettepanekutega, 
on ettepaneku puhul tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste 
muudatusteta.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Põhjendus A (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest 
koosneva konsultatiivse töörühma 
kohaselt ei sisalda kõnealune küsimus 
muid olulisi muudatusettepanekuid kui 
need, mis on ettepanekus 
muudatusettepanekutena märgitud, ja 
arvestades, et mis puudutab varasemate 
aktide muutmata sätete kodifitseerimist 
koos nimetatud muudatusettepanekutega, 
on ettepaneku puhul tegemist ainult 
kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Punkt 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
muudetud kujul ja vastavusse viidult
parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
juriidiliste teenistuste nõuanderühma
soovitustega;

1. kiidab komisjoni ettepaneku allpool 
muudetud ning Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest 
koosneva konsultatiivse töörühma
soovitustega kohandatud kujul heaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Võttes järelevalve aluseks nii 
riskijuhtimise kvalitatiivsed kui ka 
kvantitatiivsed põhimõtted, tuleb 
järelevalveressursse tõenäoliselt 
suurendada.

Or. en

Selgitus

Sammaste 2 ja 3 alusel kehtestatud järelevalvenõuded, näiteks sisemudelite heakskiitmine, 
nende jälgimine ja korrapärane läbivaatamine, ja sellest tulenev tihedam koostöö ja side 
teiste järelevaatajate ja kindlustusseltsidega tähendab tõenäoliselt seda, et riikide 
järelevalvajad vajavad suuremate tööülesannete nõuetekohaseks täitmiseks rohkem 
vahendeid.

Muudatusettepanek 4

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. Komiteele tuleks anda õiguslik 
alus ja juriidilise isiku staatus uue 
määrusega, mis jõustub üheaegselt 
käesoleva direktiiviga.

Or. en
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Selgitus

CEIOPSil on praegu otsustamisvolitused näiteks konsolideerimisgrupi toetusega seotud 
vaidluste lahendamiseks. Kui selliseid otsuseid õiguslikult vaidlustatakse, on soovitav ja 
usaldusväärsem, kui CEIOPS oleks menetluse pigem osaline, mitte aga üksus, mida esindab 
üksnes komisjon.  Euroopa Kohtu 2. mai 2006. aasta otsuses kohtuasjas C-217/04 on 
märgitud, et artikkel 95 võib olla asutuse loomise aluseks. Seda laiendades võib samasuguse 
otsuse teha ka artikli 47 osas.

Muudatusettepanek 5

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 siduda 
solventsuskapitalinõudega protsendina 
solventsuskapitalinõudest. Mõlemad 
kapitalinõuded tuleb ühtlustada kogu 
ühenduses, et tagada kindlustusvõtjate 
ühtlane kaitsetase.

Or. en

Selgitus

Solventsuskapitalinõude peamine eesmärk on toimida varajase hoiatuse häirena nii 
järelevalvajatele kui ka kindlustusseltsidele selles, et kui seda nõuet rikutakse, järgneb 
rangem järelevalve. Miinimumkapitalinõue toimib viimase taseme sekkumisena, mida 
loodetavasti saab vältida solventsuskapitalinõude häirega. See peaks olema riskitundlik, et 
adekvaatselt peegeldada kindlustusseltsi tegelikku riski ja sellega riskiga kokkupuutumist 
kindlustusvõtjatele ja solventsuskapitalinõudega antud parimat riskiarvutust.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Järelevalveasutustel peaks olema 
juurdepääs kogu teabele, mis on vajalik 
järelevalve teostamiseks 
konsolideerimisgrupi üle. Tuleks alustada 
koostööd asutuste vahel, kes vastutavad 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate üle 
teostatava järelevalve eest, ning asutuste 
vahel, kes vastutavad kõnealuste asutuste 
ja muudes finantssektorites tegutsevate 
ettevõtjate üle teostatava järelevalve eest.

(75) Järelevaatajad kõikidest 
liikmesriikidest, kus konsolideerimisgrupi 
ettevõtja on registrisse kantud, peaksid 
osalema konsolideerimisgrupi 
järelevalves. Neil peaks olema rutiinselt 
juurdepääs dokumentidele ja nad peaksid 
aktiivselt osalema otsuste tegemises.
Tuleks alustada koostööd asutuste vahel, 
kes vastutavad kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate üle teostatava 
järelevalve eest, ning asutuste vahel, kes 
vastutavad kõnealuste asutuste ja muudes 
finantssektorites tegutsevate ettevõtjate üle 
teostatava järelevalve eest.

Or. en

Selgitus

Järelevaatajad moodustavad tegelikult kolleegiumi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 95 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(95 a) Arvestades kindlustustegevuse 
järjest suurenevat piiriülest laadi koos 
piiriülese järelevalvega, on asjakohane, et 
oleksid piiriülesed tagatisskeemid, milles 
võetakse arvesse järelevalvestruktuure. 
Selleks on vaja veel tööd teha, kuid 
väljaspool käesoleva direktiivi 
kohaldamisala.

Or. en
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Selgitus

Kindlustustagatisskeemidega töötatakse, komisjoni konsulteerimine on ettevalmistamisel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutused on varustatud vajalike 
vahenditega, et saavutada järelevalve 
põhieesmärk, nimelt kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja soodustatud isikuid.

Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutused on varustatud vajalike 
vahenditega ja et neil on vajalik 
asjatundlikkus ja suutlikkus, et saavutada 
järelevalve põhieesmärk, nimelt kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja soodustatud isikuid.

Or. en

Selgitus

Sammaste 2 ja 3 alusel kehtestatud järelevalvenõuded, näiteks sisemudelite heakskiitmine, 
nende jälgimine ja korrapärane läbivaatamine, ja sellest tulenev tihedam koostöö ja side 
teiste järelevaatajate ja kindlustusseltsidega tähendab tõenäoliselt seda, et riikide 
järelevalvajad vajavad suuremate tööülesannete nõuetekohaseks täitmiseks rohkem 
vahendeid. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 27 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnistavad õigust kahju 
hüvitamisele tagatisskeemide abil või 
muul viisil, mida peab tegema 
järelevalveasutus või liikmesriik ise, kui 
kahju on tekkinud raske hooletuse või 
pahatahtluse tagajärjel.

Or. en
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Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks kogu ELis.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 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, 
olenemata tähtsusest, mis asjaomasel 
ettevõtjal on turu üldise finantsstabiilsuse 
seisukohast.

Or. en

Selgitus

Kõikide ettevõtjate tegevust tuleks võrdselt reguleerida. Tähtsamad ettevõtted võivad saada 
rohkem tähelepanu nende „laadi” tõttu, kuid sellise sõnastuse väljajätmine (olemas vastavas 
põhjenduses 14) võib viidata sellele, et on ette nähtud valikuline järelevalve.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 36 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et nende 
kohtud aktsepteerivad 
miinimumkapitalinõude ja 
solventsuskapitalinõude väärtused, mis on 
kehtestatud järelevalvemenetluse abil, kui 
need väärtused ei ole ilmselgelt ebaõiged.

Or. en
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Selgitus

Kohtumenetluse lihtsustamiseks, näiteks lõpetamise puhul, ei peaks tõestama ekspertide poolt 
heakskiidetud arvutusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 47 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aktuaari ülesandeid täidavad piisavate 
aktuaari- ja finantsmatemaatiliste 
teadmistega isikud, kes on vajaduse korral 
võimelised tõendama asjakohast kogemust 
seoses kohaldatavate ameti- ja muude 
standarditega.

2. Aktuaari ülesandeid täidavad piisavate 
aktuaari- ja finantsmatemaatiliste 
teadmistega isikud, kellel on asjaomase 
ettevõtja keerukuse ja riskistruktuuriga 
proportsionaalne suutlikkus, kes on 
vajaduse korral võimelised tõendama 
asjakohast kogemust seoses kohaldatavate 
ameti- ja muude standarditega.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohaste vahendite ja teadmiste tagamiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 52 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui kõnealuse teabe avalikustamise 
korral saavad ettevõtja konkurendid 
märkimisväärse põhjendamatu eelise;

a) kui kõnealuse teabe avalikustamise 
korral kannaks ettevõtja märkimisväärset
ärilist kahju;

Or. en

Selgitus

Otsustamisalus peaks olema ettevõtjale tekitatud kahju. See võib olla tekkinud kõlvatu 
konkurentsi tagajärjel või muul viisil.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutused osalevad Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee tegevuses vastavalt komisjoni 
otsuse 2004/6/EÜ artikli 2 lõikele 2.

Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutused osalevad Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniinspektorite 
komitee tegevuses vastavalt komisjoni 
otsuse 2004/6/EÜ artikli 2 lõikele 2 ja et 
järelevaatajatele antud riiklikud volitused 
ei takista neil ülesannete täitmist 
nimetatud komitee liikmetena või 
käesoleva direktiivi kohaselt.

Or. en

Selgitus

CEIOPSi nõuanded peavad olema õiglased ja ausad ning need ei tohi olla poliitiliselt 
mõjutatavad. Seetõttu peavad riikide järelevalvajad olema sellises positsioonis, et nad 
saaksid üksteisega suhelda ja teavet vahetada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 76 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parima hinnangu arvutamisel võetakse 
aluseks jooksev ja usaldusväärne teave 
ning realistlikud eeldused ja kasutatakse 
nõuetekohaseid kindlustusmatemaatilisi ja 
statistilisi meetodeid.

Parima hinnangu arvutamisel võetakse 
aluseks jooksev ja usaldusväärne teave 
ning realistlikud eeldused ja kasutatakse 
nõuetekohaseid, kohaldatavaid ja 
asjakohaseid kindlustusmatemaatilisi ja 
statistilisi meetodeid.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohane ei ole piisav, kui arvestada, et kohaldatavus ja asjakohasus esinevad artiklis 
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83.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 109 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavusnäitajad; c) vastavusnäitajad ja nende näitajate 
ajakohastamise menetlused;

Or. en

Selgitus

Nagu hiljutine finantskriis näitas, võib korrelatsiooniparameetrite kohandamist kiirest vaja 
minna.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 119 lõike 2 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõenäosusjaotuse prognoosi arvutamise 
meetodid põhinevad nõuetekohastel 
kindlustusmatemaatilistel ja statistilistel 
meetoditel ning on kooskõlas 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise 
meetoditega.

2. Tõenäosusjaotuse prognoosi arvutamise 
meetodid põhinevad nõuetekohastel, 
kohaldatavatel ja asjakohastel 
kindlustusmatemaatilistel ja statistilistel 
meetoditel ning on kooskõlas 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise 
meetoditega.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohane ei ole piisav, kui arvestada, et kohaldatavus ja asjakohasus esinevad artiklis 
83.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 127

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Miinimumkapitalinõue arvutatakse 
kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

1. Miinimumkapitalinõue kalibreeritakse 
tehniliste sätete protsendina, mis põhineb 
33% viimasest järelevaatajate kinnitatud 
solventsuskapitalinõudest; 
miinimumkapitalinõude tase 
kalibreeritakse seoses kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate põhiomavahendite 
riskiväärtusega, mille suhtes kohaldatakse 
80%st usaldusnivood ühe aasta jooksul.
Lisaks sellele arvutatakse see kooskõlas 
järgmiste põhimõtetega:

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

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

(b) miinimumkapitalinõue vastab 
nõuetekohaste põhiomavahendite 
suurusele, millest väiksema summa puhul 
on riskitase kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele vastuvõetamatu, kui 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
lubataks tegevust jätkata;

b) miinimumkapitalinõue vastab 
nõuetekohaste põhiomavahendite 
suurusele, millest väiksema summa puhul 
on riskitase kindlustusvõtjatele ja 
soodustatud isikutele vastuvõetamatu, kui 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
lubataks tegevust jätkata;

(c) miinimumkapitalinõude tase 
kalibreeritakse vastavalt sellisele 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
põhiomavahendite riskiväärtusele, mille 
suhtes kohaldatakse üheaastase 
ajavahemiku jooksul usaldusnivood 
vahemikus 80–90%;
(d) selle absoluutne alammäär kahju- ja 
edasikindlustusandjate puhul on 1 000 000 
eurot ning elukindlustusandjate puhul 
2 000 000 eurot.

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

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.

2 a. Järelevalveasutustel on õigus nõuda, 
et miinimumkapitalinõude arvutused 
esitatakse neile sagedamini.
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Or. en

Selgitus

Miinimumkapitalinõude arvutamisel tuleks kasutada kõige paremat riskiarvutust, st 
solventsuskapitalinõude arvutust. Parema reguleerimise huvides on tähtsam, et oleks 
nõuetekohane ja põhjalik raamatupidamise aastaaruanne. Kvartaliaruannete vastuvõtmisel 
kerkib alati ka järelevalvaja suutlikkuse ja vahendite küsimus. Neil peaks siiski olema õigus 
nõuda rohkem andmeid, kui nad peavad seda vajalikuks, näiteks juhul, kui ettevõtja põhjustab 
probleeme või muutub või laieneb kiiresti.
(Vt ka põhjendust 35.)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 130 lõike 4 viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvajad võivad arvesse võtta seda, 
kas reguleerimata või alternatiivsete 
investeerimisvahenditega tegelevad 
institutsioonid peavad kinni 
vabatahtlikust tegevusjuhendist ja 
läbipaistvuse tagamise juhendist.

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendite kasutamise ergutamiseks näiteks riskihajutamisfondide ja erasektori 
aktsiakapitali puhul ja järelevalvajate täieliku investeerimisest arusaamise ergutamiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 131 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Lõige 1 ei mõjuta nõudmisi, mida 
võivad kehtestada liikmesriigi 
järelevalveasutused avalike huvide 
kaitsmiseks seoses varade või 
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viiteväärtustega, millega võivad olla 
seotud kindlustushüvitised, kui
investeerimisriske kannavad 
kindlustusvõtjad. 

Or. en

Selgitus

Praegu saavad järelevalveasutused konsolideeritud elukindlustusdirektiivi kohaselt 
kehtestada eeskirjad selle kohta, milliseid varasid saab ühendada investeerimisriskiga 
lepingutega (nt avatud investeerimisfondi (UCITS) sarnased tooted). Sellist ühendust tuleb 
säilitada, et vältida valdkondadevahelist mõju näiteks seal, kus avatud investeerimisfondi 
investeerimisskeemide suhtes kohaldatakse rangemaid eeskirju kui teiste skeemide suhtes.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 142 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi järelevalveasutus
tühistab  kindlustus- või 
edasikindlustusandjale  antud tegevusloa 
järgmistel juhtudel  :

1. Päritoluliikmesriigi järelevalveasutus
tühistab  kindlustus- või 
edasikindlustusandjale  antud tegevusloa 
järgmistel juhtudel, jätkates vajalikku 
järelevalvet:

Or. en

Selgitus

Tunnistades vajadust jõulise järelevalvesekkumise järele, kui miinimumkapitalinõuet 
rikutakse (siit ka kindla kõneviisi kasutamine sõna „võima” asemel), on oluline selgitada, et 
tegevusloa täielik tühistamine on seotud vastasutatud ettevõtjatega ja et muude ettevõtjate 
puhul peaks järelevalveasutustel olema võimalus võtta kõik meetmed kindlustusvõtjate huvide 
ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kaitsmiseks menetlustes, nagu lõpetamine 
jne. 



PE404.605v01-00 18/21 PA\716277ET.doc

ET

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 142 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ettevõtja ei vasta 
miinimumkapitalinõudele ning 
järelevalveasutus on seisukohal, et esitatud 
finantseerimisskeem on põhimõtteliselt 
ebapiisav või asjaomane ettevõtja ei suuda 
rakendada heakskiidetud kava kolme kuu 
jooksul pärast miinimumkapitalinõudele 
mittevastavuse tuvastamist.

c) ettevõtja ei vasta 
miinimumkapitalinõudele ning 
järelevalveasutus on seisukohal, et esitatud 
finantseerimisskeem on põhimõtteliselt 
ebapiisav või asjaomane ettevõtja ei suuda 
rakendada heakskiidetud kava kolme kuu 
jooksul pärast miinimumkapitalinõudele 
mittevastavuse tuvastamist; tegevusloa 
kehtetuks tunnistamine nendel asjaoludel 
ei põhjusta järelevalve lõppemist selles 
osas, mis on seotud kindlustusvõtjate 
huvide kaitsmise ning lõpetamis-, 
ülevõtmis- või sarnase menetlusega. 

Or. en

Selgitus

Tunnistades vajadust jõulise järelevalvesekkumise järele, kui miinimumkapitalinõuet 
rikutakse (siit ka kindla kõneviisi kasutamine sõna „võima” asemel), on oluline selgitada, et 
tegevusloa täielik tühistamine on seotud vastasutatud ettevõtjatega ja et muude ettevõtjate 
puhul peaks järelevalveasutustel olema võimalus võtta kõik meetmed kindlustusvõtjate huvide 
ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kaitsmiseks menetlustes, nagu lõpetamine
jne. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 234 lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) konsolideerimisgrupi toetuse 
esmaallikas on omavahendid, mis on üle 
antud emaettevõtjalt selle tütarettevõtjale; 
kui konsolideerimisgrupi toetust 
kasutatakse tütarettevõtjate vahel, peavad 
selleks olema täitmisele pööratavad 
lepingud või muud mehhanismid, et 
tagada õigus kapitali liigutada ja/või 
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allutatud laenusid või risttagatisi anda, 
kui selline kapitali liikumine või 
laenamine ei ole ilmselgelt ebaõige või 
põhjustaks ise tütarettevõtja, millelt 
toetust taotleti, miinimumkapitalinõude 
rikkumise;

Or. en

Selgitus

Tütarettevõtjalt tütarettevõtjale ülekandmine nõuab vastastikuseid lepingulisi kohustusi. 
Pretsedendid on olemas.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 251 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
järelevalveasutus tegutseb 
konsolideerimisgrupi järelevalvajana, siis 
on teda tunnustatud asutusena, mis 
tegutseb kedagi diskrimineerimata; sellest 
tulenevalt ei peeta konsolideerimisgrupi 
järelevaatajana võetud õiguspäraseid 
meetmeid, mille hulka kuuluvad kapitali 
üleandmised, kuid ei piirdu nendega, 
liikmesriikide või selle liikmesriigi 
kindlustusvõtjate huvidega vastuolus 
olevaks.

Or. en

Selgitus

Konsolideerimisgrupi järelevalvajana tegutsev asukohaliikmesriigi riiklikul järelevalvajal on 
kohustus tegutseda konsolideerimisgrupi huvides.  Riiklikud järelevalvajad ei peaks 
muretsema selle üle, et asukohaliikmesriigi kindlustusvõtjad, kes on veendunud, et need 
otsused on neile kahjulikud, võivad neid tehtud otsuste tõttu kohtusse kaevata.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 253 lõike 1 teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks nende vastavaid 
kohustusi, jagavad kõnealused asutused, 
mis on asutatud samas liikmesriigis või 
mitte, teineteisega mis tahes olulist või 
asjakohast teavet, mis aitab lihtsustada 
teiste asutuste järelevalveülesannete 
täitmist käesoleva direktiivi kohaselt. 
Sellega seoses edastavad asjaomased 
järelevalveasutused ja 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
asjakohast teavet taotluse korral ning 
olulist teavet omal algatusel.

Ilma et see piiraks nende vastavaid 
kohustusi, jagavad kõnealused asutused, 
mis on asutatud samas liikmesriigis või 
mitte, teineteisega kogu teavet, et 
lihtsustada teiste asutuste 
järelevalveülesannete täitmist käesoleva 
direktiivi kohaselt. Sellega seoses 
edastavad asjaomased järelevalveasutused 
ja konsolideerimisgrupi järelevalvaja kogu 
teabe omal algatusel.

Or. en

Selgitus

On vaja selgemaks teha, et kõik järelevalvajad on kaasatud konsolideerimisgrupi 
järelevalvesse, neil peaks olema rutiinselt juurdepääs dokumentidele ja nad peaksid aktiivselt 
osalema otsuste tegemises, et nad saaksid moodustada nõuetekohase kolleegiumi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 262 lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Kui valdusettevõtja või emaettevõtja 
ei täida konsolideerimisgrupi toetuse 
nõudeid, võib konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja otsustada, et 
konsolideerimisgrupi järelevalve tuleb 
lõpetada.

Or. en
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Selgitus

Kehtestatakse sanktsioon, millega konsolideerimisgrupi liige kaotab grupis olemise eelised, 
kui ta ei täida konsolideerimisgrupi toetuse nõudeid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 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

Selgitus

CEIOPSil on praegu otsustamisvolitused näiteks konsolideerimisgrupi toetusega seotud 
vaidluste lahendamiseks. Kui selliseid otsuseid õiguslikult vaidlustatakse, on soovitav ja 
usaldusväärsem, kui CEIOPS oleks menetluse pigem osaline, mitte aga üksus, mida esindab 
üksnes komisjon.  Euroopa Kohtu 2. mai 2006. aasta otsuses kohtuasjas C-217/04 on 
märgitud, et artikkel 95 võib olla asutuse loomise aluseks. Seda laiendades võib samasuguse 
otsuse teha ka artikli 47 osas.
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