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Muudatusettepanek 289
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) 2007. ja 2008. aasta finantskriis tõi 
välja finantsjärelevalve tõsised 
puudujäägid nii üksikjuhtumite puhul kui 
ka kogu finantssüsteemis tervikuna.
Ilmnes, et riigipõhised 
järelevalvesüsteemid ei suuda toime tulla 
finantssektori globaliseerumise ja 
Euroopa finantsturgude lõimumise ning 
ühendatusega, kus paljude 
finantsinstitutsioonide tegevus on 
piiriülene. Kriis näitas puudujääke 
koostöös, koordineerimises, Euroopa 
Liidu õiguse ühtlases kohaldamises ning 
riikide pädevate asutuste omavahelises
usalduses.

Or. fr

Selgitus

Mitut teemat ühendav põhjendus: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibuss I ettepanek

Muudatusettepanek 290
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Paljudes enne finantskriisi ja selle 
ajal vastu võetud resolutsioonides kutsus 
Euroopa Parlament üles võtma meetmeid 
Euroopa järelevalve tihedamaks 
integreerimiseks, et tagada kõigile 
turuosalistele tõeliselt õiglased 



PE472.278v01-00 4/141 AM\877719ET.doc

ET

konkurentsitingimused Euroopa tasandil 
ning arvestada Euroopa Liidu 
finantsturgude suurenevat lõimumist (13. 
aprilli 2000. aasta resolutsioon komisjoni 
teatise kohta finantsteenuste raamistiku 
rakendamise kohta: tegevuskava; 21. 
novembri 2002. aasta resolutsioon 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalve kohta Euroopa Liidus; 11. 
juuli 2007. aasta resolutsioon valge 
raamatu: finantsteenuste poliitika (2005–
2010) kohta; 23. septembri 2008. aasta 
resolutsioon soovitustega riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide kohta; 9. 
oktoobri 2009. aasta resolutsioon 
soovitustega komisjonile Lamfalussy 
protsessi järelmeetmete kohta: edaspidine 
järelevalvestruktuur; 22. aprilli 2009. 
aasta arvamus muudetud ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) ja 23. 
aprilli 2009. aasta arvamus ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus 
krediidireitinguagentuuride kohta).

Or. fr

Selgitus

Mitut teemat ühendav põhjendus: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibuss I ettepanek

Muudatusettepanek 291
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Novembris 2008 andis komisjon 
Jacques de Larosière’i poolt juhitud 
kõrgetasemelisele töörühmale ülesande 
sõnastada soovitused tugevdamaks 
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Euroopa järelevalvet, et kaitsta paremini 
kodanikke ning taastada usaldus 
finantssüsteemi vastu. 25. veebruaril 2009 
esitatud lõpparuandes (edaspidi „de 
Larosière’i aruanne”) soovitas 
kõrgetasemeline töörühm tugevdada 
järelevalveraamistikku, et vähendada 
tulevaste finantskriiside tekke riski ja 
nende sügavust. Töörühm soovitas 
Euroopa Liidu finantssektori järelevalve 
struktuuri põhjalikult reformida. De 
Larosière’i aruanne soovitas ka luua 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
(ESFSi), mis koosneks kolmest Euroopa 
järelevalveasutusest (ESAst), millest üks 
tegeleks pangandussektori, üks 
väärtpaberite ja üks kindlustuse ja 
tööandjapensionitega, ning lisaks 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

Or. fr

Selgitus

Mitut teemat ühendav põhjendus: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibuss I ettepanek

Muudatusettepanek 292
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 c) Finantsstabiilsus on eeltingimus 
töökohtade loomiseks, krediidi 
võimaldamiseks ning majanduskasvuks 
reaalmajanduses. Finantskriis tõi 
päevavalgele tõsised puudujäägid 
finantsjärelevalves, mis ei võimaldanud 
ette näha süsteemseid ebasoodsaid 
arenguid ega riskide liigset 
akumuleerumist finantssüsteemis.

Or. fr
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Selgitus

Mitut teemat ühendav põhjendus: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibuss I ettepanek

Muudatusettepanek 293
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Oma 2009. aasta 18. ja 19. juuni 
järeldustes soovitas Euroopa Ülemkogu 
luua Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi, mis koosneks kolmest uuest 
järelevalveasutusest. Süsteemi eesmärgiks 
on tõsta riikliku järelevalve kvaliteeti ja 
ühtlustatust, tugevdada kontrolli 
piiriüleste kontsernide üle ja luua 
Euroopa „ühtne regulatiivne raamistik”, 
mis kehtiks kõigile siseturu 
finantsasutustele. Ülemkogu rõhutas, et 
järelevalveasutused peaksid saama ka 
krediidireitinguagentuuride järelevalve 
volitused, ning kutsus komisjoni üles 
esitama konkreetsed ettepanekud Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi tugevdatud 
rolli rakendamise vahendite kohta 
kriisiolukordades.

Or. fr

Selgitus

Mitut teemat ühendav põhjendus: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibuss I ettepanek

Muudatusettepanek 294
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
tõhusaks toimimiseks tuleb teha muudatusi 
kolme järelevalveasutuse 
tegevusvaldkonda reguleerivates liidu 
õigusaktides. Kõnealused muudatused 
hõlmavad Euroopa järelevalveasutuste 
teatavate volituste ulatuse 
kindlaksmääramist, teatavate volituste 
integreerimist liidu asjakohaste 
õigusaktidega kehtestatud 
mehhanismidesse ning muudatusi 
kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja 
tõhusa toimimise tagamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi raames.

(2) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
tõhusaks toimimiseks tuleb teha muudatusi 
kolme järelevalveasutuse 
tegevusvaldkonda reguleerivates liidu 
õigusaktides. Kõnealused muudatused 
hõlmavad Euroopa järelevalveasutuste 
teatavate volituste ulatuse 
kindlaksmääramist, teatavate volituste 
integreerimist liidu asjakohaste 
õigusaktidega kehtestatud 
mehhanismidesse, muudatusi kõnealuste 
järelevalveasutuste sujuva ja tõhusa 
toimimise tagamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi raames ning 
täielikult ühenduse poolt rahastatavat 
eelarvet. Euroopa järelevalveasutustele 
uute ülesannete andmisel tuleb 
kohandada eelarvet niipea kui võimalik, 
et võimaldada neil vastavaid uusi 
ülesandeid täita.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
tõhusaks toimimiseks tuleb teha muudatusi 
kolme järelevalveasutuse 
tegevusvaldkonda reguleerivates liidu 
õigusaktides. Kõnealused muudatused 
hõlmavad Euroopa järelevalveasutuste 
teatavate volituste ulatuse 
kindlaksmääramist, teatavate volituste 
integreerimist liidu asjakohaste 
õigusaktidega kehtestatud 
mehhanismidesse ning muudatusi 
kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja 

(2) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
tõhusaks toimimiseks, mis eelkõige tagaks 
pikaajaliste investeeringute tegemiseks 
soodsa keskkonna, tuleb teha muudatusi 
kolme järelevalveasutuse 
tegevusvaldkonda reguleerivates liidu 
õigusaktides. Kõnealused muudatused 
hõlmavad Euroopa järelevalveasutuste 
teatavate volituste ulatuse 
kindlaksmääramist, teatavate volituste 
integreerimist liidu asjakohaste 
õigusaktidega kehtestatud 
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tõhusa toimimise tagamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi raames.

mehhanismidesse ning muudatusi 
kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja 
tõhusa toimimise tagamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi raames. Kui 
Euroopa järelevalveasutuste pädevus 
muutub, tuleb nende eelarve sellega 
vastavusse viia. 

Or. fr

Muudatusettepanek 296
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
arvesse, et direktiiviga …/… [Omnibus I]
on määratletud esimesed sellised 
valdkonnad, peaks käesoleva direktiiviga 
määratletama järgmised valdkonnad 
eelkõige seoses direktiividega 2003/71/EÜ 
ja 2009/138/EÜ, ilma et see piiraks 
täiendavate valdkondade lisamist tulevikus.

(3) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
arvesse, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
direktiiviga 2010/78/EÜ seoses Euroopa 
Järelevalveasutusele (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), Euroopa 
Järelevalveasutusele (Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve) ning Euroopa 
Järelevalveasutusele (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve) antud 
volitustega on määratletud esimesed 
sellised valdkonnad, peaks käesoleva 
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direktiiviga määratletama järgmised 
valdkonnad eelkõige seoses direktiividega 
2002/92/EÜ, 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ, 
ilma et see piiraks täiendavate valdkondade 
lisamist tulevikus. Direktiivi 2003/41/EÜ, 
mille muutmiseks peaks komisjon esitama 
ettepaneku 2012. aasta lõpuks, ei peaks 
käesoleva direktiiviga hõlmama.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon vaatab praegu läbi direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta ning on saatnud Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele nõuandetaotluse, mis sisaldab pensionifondide 
solventsusmarginaale. Nõuandetaotlus hõlmab nõuetekohast mõjuhinnangut ja saab sisendiks 
tööandjapensioni kogumisasutuste II direktiivi koostamisel, mida on oodata 2012. aasta 
kolmandas kvartalis.

Muudatusettepanek 297
Juozas Imbrasas

Direktiivi ettepanek
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
arvesse, et direktiiviga …/… [Omnibus I] 
on määratletud esimesed sellised 

(3) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist veelgi ning 
aidatakse rakendada tõhusamat 
mikrotasandi järelevalvet. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
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valdkonnad, peaks käesoleva direktiiviga 
määratletama järgmised valdkonnad 
eelkõige seoses direktiividega 2003/71/EÜ 
ja 2009/138/EÜ, ilma et see piiraks 
täiendavate valdkondade lisamist tulevikus.

arvesse, et direktiiviga …/… [Omnibus I] 
on määratletud esimesed sellised 
valdkonnad, peaks käesoleva direktiiviga 
määratletama järgmised valdkonnad 
eelkõige seoses direktiividega 2003/71/EÜ 
ja 2009/138/EÜ, ilma et see piiraks 
täiendavate valdkondade lisamist tulevikus.

Or. lt

Muudatusettepanek 298
Rolandas Paksas

Direktiivi ettepanek
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
arvesse, et direktiiviga …/… [Omnibus I] 
on määratletud esimesed sellised 
valdkonnad, peaks käesoleva direktiiviga 
määratletama järgmised valdkonnad 
eelkõige seoses direktiividega 2003/71/EÜ 
ja 2009/138/EÜ, ilma et see piiraks 
täiendavate valdkondade lisamist tulevikus.

(3) Koos Euroopa kolme
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtlustamine ja nende 
ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse 
siseturu tõhusat toimimist veelgi ning 
aidatakse rakendada tõhusamat 
mikrotasandi järelevalvet. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist 
käsitlevates määrustes on sätestatud, et 
asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette 
nähtud valdkondades võivad Euroopa 
järelevalveasutused välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitele 290 ja 291 komisjonile 
delegeeritud õigusaktide või 
rakendusaktidega vastuvõtmiseks. Võttes 
arvesse, et direktiiviga …/… [Omnibus I] 
on määratletud esimesed sellised 
valdkonnad, peaks käesoleva direktiiviga 
määratletama järgmised valdkonnad 
eelkõige seoses direktiividega 2003/71/EÜ 
ja 2009/138/EÜ, ilma et see piiraks 
täiendavate valdkondade lisamist tulevikus.

Or. lt
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Muudatusettepanek 299
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Solventsus II ettevalmistamine ja 
selle rakendusmeetmetega seonduv 
konsulteerimine on edasijõudnud etapis 
ning seetõttu tuleks selle töö varase 
lõpetamise huvides need 
rakendusmeetmed valmis saada.
Hilisemad kohandused tuleks vastu võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
delegeeritud õigusaktide ja regulatiivsete 
tehniliste standardite korra alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Rakendusõigusaktide ulatusliku 
iseloomu tõttu peaks Euroopa Parlament 
ja nõukogu saama delegeeritud 
õigusaktile või regulatiivsele tehnilisele 
standardile vastuväidete esitamiseks 
teatamise kuupäevast arvestades kolm 
kuud aega. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel peaks olema võimalik 
seda perioodi veel kolme kuu võrra 
pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
uue finantsjärelevalvekorra kohaselt 
peavad liikmesriikide järelevalveasutused 
tegema tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutustega. Asjakohaste 
õigusaktide muudatuste eesmärk on vältida 
õiguslikke takistusi teabevahetuskohustuste 
täitmisele, mis on sätestatud Euroopa 
järelevalveasutuste asutamise määrustes, 
mille ettepanekud on teinud komisjon.

(15) Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
uue finantsjärelevalvekorra kohaselt 
peavad liikmesriikide järelevalveasutused 
tegema tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutustega. Asjakohaste 
õigusaktide muudatuste eesmärk on vältida 
õiguslikke takistusi teabevahetuskohustuste 
täitmisele, mis on sätestatud Euroopa 
järelevalveasutuste asutamise määrustes, 
mille ettepanekud on teinud komisjon, 
ning seda, et teabe avalikustamine 
põhjustaks liigset bürokraatiakoormust.

Or. hu

Muudatusettepanek 302
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Ettevõtte varade täielik nimekiri on 
järelevalveasutustele finantsriskide 
nõuetekohaseks hindamiseks hädavajalik.
Eriti tähtis on see direktiivi 2009/138/EÜ 
kontekstis, kuna ettevõtetel on vabadus 
teha konservatiivsuse printsiibi alusel 
investeerimisvalikuid. Seetõttu peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kohustada 
kindlustus- ja edasikindlustusandjaid 
esitama järelevalveasutustele varade 
täielikku kirjepõhist nimekirja, kui selline 
teave on pädevate asutuste jaoks nende 
järelevalveülesannete tõhusaks täitmiseks 
vajalik.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt pakutud varade blankett 
sisaldab Solventsus II raames tehtava järelevalve jaoks hädavajalikku teavet üksikasjaliku 
investeeringute nimekirja kujul. Sellised nimekirjad annavad võimaluse finantsriskide 
nõuetekohaseks hindamiseks, mis on seda tähtsam, et Solventsus II raames on ettevõtetel 
vabadus teha konservatiivsuse printsiibist lähtudes investeerimisvalikuid.

Muudatusettepanek 303
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et võimaldada kindlustus- või 
edasikindlustusandjatel järjepidevalt 
arvutada direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt 
kindlustustehnilised eraldised, on vaja, et 
keskne organ koguks, avaldaks ja 
ajakohastaks teatavat tehnilist teavet, mis 
on seotud riskivaba intressikõveraga,
mille puhul on arvesse võetud
tähelepanekuid finantsturul, ja et see organ
saaks seda teha korrapäraselt. Arvestades 
kõnealuste ülesannete tehnilist ja 
kindlustusalast olemust, peaks nende 
ülesannetega tegelema Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve.

(17) Selleks et võimaldada kindlustus- või 
edasikindlustusandjatel järjepidevalt 
arvutada direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt 
kindlustustehnilised eraldised, on vaja, et 
keskne organ regulaarselt koguks, 
avaldaks ja ajakohastaks teatavat riskivaba 
intressikõveraga seotud tehnilist teavet, 
võttes arvesse tähelepanekuid finantsturul.
Riskivaba intressikõvera kogumise viis 
peaks olema sedavõrd läbipaistev, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
saaksid kasutada seda kõverat oma 
riskijuhtimispoliitikas. Arvestades 
kõnealuste ülesannete tehnilist ja 
kindlustusalast olemust, peaks nende 
ülesannetega tegelema Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Burkhard Balz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Uue järelevalvekorra 
väljatöötamisel peab vältima soovimatuid 
mõjusid pikaajaliste garantiidega 
kindlustussektori kohtlemisele. Sekkumist 
turul toimuvasse ja olemasolevatesse 
toodetesse tuleb piirata vältimatult 
vajalikuga. Seoses sellega tuleb pöörata 
erilist tähelepanu kindlustustehniliste 
eraldiste ja kapitalinõudeid ületavate 
nõuetekohaste omavahendite kunstliku 
volatiilsuse vältimisele. See tuleks 
saavutada eelkõige varase algushetke 
valimisega vastava riskivaba 
intressikõvera ekstrapoleerimiseks.
Delegeeritud õigusakte ja rakendusakte 
vastu võttes peaks komisjon tagama, et ei 
kahjustataks pikaajaliste garantiidega 
kindlustustegevuste jätkuvust ja 
edasiarendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagamaks et teatavat tehnilist teavet 
antakse standardvalemit kasutava 
solventsuskapitalinõude jaoks ühtlustatud 
korras, et näiteks võimaldada ühtlustatult 
kasutada reitinguid, tuleks Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvele anda teatavad ülesanded.
Kõnealuste ülesannete täitmise täpne viis 
tuleks täpsustada meetmetega, mis 
võetakse vastu delegeeritud õigusaktiga.

(18) Tagamaks, et teatavat tehnilist teavet 
antakse standardvalemit kasutava 
solventsuskapitalinõude jaoks ühtlustatud 
korras, tuleks Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele anda 
teatavad ülesanded. Kõnealuste ülesannete 
täitmise täpne viis tuleks täpsustada 
meetmetega, mis võetakse vastu 
delegeeritud õigusaktiga.



AM\877719ET.doc 15/141 PE472.278v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 306
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks soodustada rahvusvahelist 
ühtlustumist riskipõhiste 
solventsusrežiimide suunas. Selleks et 
tunnistada asjaolu, et mõni kolmas riik 
võib vajada rohkem aega, et kohaneda ja 
rakendada solventsusrežiimi, mis täielikult 
vastaks kriteeriumidele, mille alusel saab 
seda tunnustada samaväärsena, on vaja, et
komisjon saaks võtta meetmeid 
delegeeritud õigusaktina, millega 
täpsustada üleminekukord seoses selliste 
kolmandate riikide režiimide 
käsitlemisega, eelkõige juhtudel, kui on 
avalikult võetud kohustus liikuda režiimi 
suunas, mis vastab direktiivile 
2009/138/EÜ.

(22) Tuleks soodustada rahvusvahelist 
ühtlustumist riskipõhiste 
solventsusrežiimide suunas. Selleks et 
tunnistada asjaolu, et mõni kolmas riik 
võib vajada rohkem aega, et kohaneda ja 
rakendada solventsusrežiimi, mis täielikult 
vastaks kriteeriumidele, mille alusel saab 
seda tunnustada samaväärsena, on vaja 
täpsustada tingimusi seoses selliste 
kolmandate riikide režiimide 
käsitlemisega, et neid kolmandaid riike 
saaks ajutiselt samaväärsetena 
tunnustada. Seda tuleks teha tulevase 
Solventsus II rakendusmeetmete 
seadusandluse raames.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks soodustada rahvusvahelist 
ühtlustumist riskipõhiste 
solventsusrežiimide suunas. Selleks et 
tunnistada asjaolu, et mõni kolmas riik 
võib vajada rohkem aega, et kohaneda ja 
rakendada solventsusrežiimi, mis täielikult 
vastaks kriteeriumidele, mille alusel saab 

(22) Tuleks soodustada rahvusvahelist 
ühtlustumist riskipõhiste 
solventsusrežiimide suunas. Selleks et 
tunnistada asjaolu, et mõni kolmas riik 
võib vajada rohkem aega, et kohaneda ja 
rakendada solventsusrežiimi, mis täielikult 
vastaks kriteeriumidele, mille alusel saab 
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seda tunnustada samaväärsena, on vaja, et 
komisjon saaks võtta meetmeid 
delegeeritud õigusaktina, millega 
täpsustada üleminekukord seoses selliste 
kolmandate riikide režiimide 
käsitlemisega, eelkõige juhtudel, kui on 
avalikult võetud kohustus liikuda režiimi 
suunas, mis vastab direktiivile 
2009/138/EÜ.

seda tunnustada samaväärsena, on vaja, et 
komisjon saaks võtta meetmeid 
delegeeritud õigusaktina, millega 
täpsustada üleminekukord seoses selliste 
kolmandate riikide režiimide 
käsitlemisega, eelkõige juhtudel, kui on 
avalikult võetud kohustus liikuda režiimi 
suunas, mis vastab direktiivile 
2009/138/EÜ. Peale selle tuleb rõhutada, 
et kolmandate riikide puhul ei piisa 
riskipõhisest järelevalvest, vaid neil peab 
olemas olema ELi omaga sarnane rühma-
järelevalve süsteem.

Or. hu

Muudatusettepanek 308
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Tervisekindlustuse 
solventsuskapitalinõude arvutamine peaks 
kajastama siseriiklikke tasakaalustamise 
süsteeme ning võtma arvesse ka 
siseriiklike tervisealaste õigusaktide 
muudatusi, kuna need on vastavatel 
siseriiklikel tervishoiuturgudel 
kindlustussüsteemi üheks põhiliseks 
osaks.

Or. en

Selgitus

Teatud liikmesriikides on tervishoiuturg kujundatud riiklikust tervisekindlustuse turust ümber 
eratervishoiuturuks, millega käivad kaasas riiklikud regulatsiooni- ja tasakaalustamise 
süsteemid. See võimaldab kodanikel tervisekindlustust osta, mis peaks kajastuma 
solventsuskapitalinõude arvutamises.
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Muudatusettepanek 309
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Finantskriisi ja selle tekkele kaasa 
aidanud ja selle mõju raskendanud 
protsükliliste mehhanismide taustal 
esitasid finantsstabiilsuse nõukogu, Baseli 
pangajärelevalve komitee ja G20 
soovitused finantsturgude regulatsiooni 
protsükliliste mõjude leevendamiseks.
Neil soovitustel on kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatele kui 
finantssüsteemi tähtsatele osadele otsene 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) On oluline tagada, et 
solventsuskapitalinõuded võtavad arvesse 
makrofinantskeskkonda, milles 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
tegutsevad. Seetõttu tuleb nõuda neilt 
kindlustusandjatelt vastutsüklilise 
kapitalipuhvri säilitamist, mida kogutaks 
ajal, mil varade väärtuse tõusu 
finantsturgudel hinnatakse seotuks 
süsteemse riski kogunemisega ning mida 
kasutataks pingelistel perioodidel.
Vastutsükliline kapitalipuhver peaks 
seetõttu ajas muutuma selliselt, et 
arvestataks finantsturgudel toimuvaid 
potentsiaalselt ebastabiilseid arenguid ja 
paisuvaid mulle, ning võiks olla ka null.
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See aitaks vähendada 
solventsuskapitalinõude rikkumisi ilma 
ajutiste tagantjärele tehtavate 
kohandusteta turupõhise hindamise 
sisendparameetrites;

Or. en

Selgitus

Selle asemel et manipuleerida kohustuste väärtustega diskontomäärade tõstmise teel 
„mittelikviidsuse preemia” võrra, oleks otsesetee olla järjepidev CRD4 osas ning nõuda 
varaväärtuste mullide kahtluse korral kapitali kogumist üle solventsuskapitalinõude, nii et 
kriisi puhkemisel ei oleks ettevõtted automaatselt solventsuskapitalinõude rikkujad ega peaks 
otsima rasketes oludes kapitali kasvatamise võimalusi. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada 
pankade puhul nõutavaga sarnane ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve poolt määratav (ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteeritav) 
vastutsükliline puhver.

Muudatusettepanek 311
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 c) Sidusa kohaldamise saavutamiseks 
ja makromajanduslikult usaldusväärse 
järelevalve tagamiseks kogu liidus oleks 
kohane, et Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu töötaks välja täpselt liidu 
majandusele mõeldud põhimõtted ja 
vastutaks vastutsüklilise puhvri 
rakendamise järelevalve eest;

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul peab olema roll vastutsükliliste makromajanduse 
usaldusväärsuse meetmete kasutamise rahvusvahelisel ja sektoriülesel koordineerimisel.
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Muudatusettepanek 312
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 d) Finantskriis tõi esile fakti, et 
finantsinstitutsioonid alahindasid 
massiliselt börsiväliste 
tuletisinstrumentidega seonduva 
vastaspoole krediidiriski taset. Sellest 
lähtuvalt nõudis G20 septembris 2009 
varasemast suurema hulga börsiväliste 
tuletisinstrumentide arveldamist keskse 
vastaspoole kaudu. Lisaks palusid nad 
selliste börsiväliste tuletisinstrumentide 
suhtes, mida ei saa keskselt arveldada, 
kõrgemate kapitalinõuete rakendamist, et 
võtta arvesse nende instrumentidega 
seonduvaid suuremaid riske.

Or. en

Selgitus

Kindlustusandjatele peaks samamoodi nagu krediidiasutustele ja investeerimisettevõtetele 
looma kõik võimalikud stiimulid EMIR-regulatsioonile vastavate kesksete vastaspoolte 
kasutamiseks. Oluline stiimul oleks tagatis, et solventsuskapitalinõude meetodid nõuaksid 
kesksete vastaspoolte kaudu arveldatavate tuletisinstrumentide eest vähem kapitali kui 
kahepoolsete tehingute eest (CRD4 põhjendusel 57 põhinev tekst).

Muudatusettepanek 313
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna liikmesriigid ei suuda 
nõuetekohaselt saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärke, st parandada siseturu 
toimimist, tagades reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 

(31) Kuna liikmesriigid ei suuda 
nõuetekohaselt saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärke, st parandada siseturu 
toimimist, tagades reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 
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kaitsta kindlustusvõtjaid ja soodustatud 
isikuid ning seega ettevõtjaid ja tarbijaid, 
tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus 
ja nõuetekohane toimimine, tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, 
ning neid on meetmete laia ulatuse tõttu 
lihtsam saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
peaks käesolev direktiiv minema nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

kaitsta kindlustusvõtjaid ja soodustatud 
isikuid ning seega ettevõtjaid ja tarbijaid, 
tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus 
ja nõuetekohane toimimine, tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, 
ning neid on meetmete laia ulatuse tõttu 
lihtsam saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
peaks käesolev direktiiv minema nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale ning eelkõige mitte sätestama
tööandjapensioni kogumisasutuste 
maksevõimenõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 314
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -1 – punkt 1 (uus)
Direktiiv 2002/92/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 3 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Liikmesriigid annavad teabepunkti poolt 
kogutud teavet regulaarselt edasi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1093/2010 loodud Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalvele, kes 
avaldab selle oma veebilehel.”

Or. en

Muudatusettepanek 315
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 13 – punkt 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artiklile 13 lisatakse järgmine punkt:
„32 a) „volitatud keskne vastaspool” 
tähendab määruse (EÜ) nr …/2011 
(EMIR) kohaselt volitatud 
tuletisinstrumentide arveldusteenuseid 
pakkuvat keskset vastaspoolt;”;

Or. en

Selgitus

Sellele osutatakse artikli 105 lõike 6 muudatuses ja artikli 11 lõike 1 punktis f a (uus) 
vastaspoole maksejõuetuse riski kohta.

Muudatusettepanek 316
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, mis käsitlevad lõiget 2 ning 
milles on täpsustatud võtmeaspektid, mille 
kohta tuleb agregeeritud statistilised 
andmed avalikustada, samuti
avalikustamise vorm, struktuur, sisu ja 
avalikustamise tähtaeg.

4. Käesoleva artikli lõike 2 ühtse 
kohaldamise tingimuste tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja 
rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada võtmeaspekte, 
mille kohta tuleb agregeeritud statistilised 
andmed avalikustada, ning et määrata 
käesoleva artikli kohaselt kindlaks
avalikustamise andmete vorm, struktuur, 
sisu ja avalikustamise tähtaeg.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
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standardite kavandid komisjonile 
1. juuliks 2012.
Komisjonile on antud volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslike 
tehniliste standardite kavandid vastavalt 
määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tagamaks täielikku järgimist 
delegeeritud õigusaktide ja regulatiivsete 
tehniliste standardite vahelise jaotuse 
osas, peavad kõik delegeeritud õigusaktid, 
mis peavad saama regulatiivseteks 
tehnilisteks standarditeks, hakkama 
nendena kehtima kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Arvestades uut regulatiivsete tehniliste standardite hulka, mida raportöör on käesolevas 
raportis käsitlenud, on tähtis, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvel 
oleks aega uue rolliga kohanemiseks. Käesolev muudatusettepanek võimaldab pehmet 
üleminekut regulatiivsetele tehnilistele standarditele.

Muudatusettepanek 318
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 punkti a) alapunkt i) 
asendatakse järgmisega:
„i) eelnevalt kindlaksmääratud 
tähtaegadeks, kui kindlustusandja 
äritegevusega seonduvate riskide mastaap 
ja keerukus on piisavalt vähene ning kui 
on võimalik selgelt tõestada, et 
kindlustusandjale pandav koormus oleks 
teabe kasulikkusest suurem, piirdub 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
regulaarse aruandluse nõudmisel 
väikestelt ja keskmise suurusega 
kindlustusandjatelt teabega, mis aasta 
jooksul oluliselt muutub, tingimusel, et 
täielik aruandlus esitatakse vähemalt kord 
aastas.”

Or. en

Selgitus

On oluline mitte koormata VKEsid üle kvartaalse aruandluskohustusega, kuid 
järelevalveasutustel peab olema võimalus saada vastavat teavet vähemalt suurtelt ja 
süsteemselt olulistelt turuosalistelt.

Muudatusettepanek 319
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 punkti a) alapunkt i) 
asendatakse järgmisega:
„i) eelnevalt kindlaksmääratud 
tähtaegadeks, kui vähem kui 12-kuuliste 
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ajavahemike puhul piirdub korrapäraste 
järelevalvearuannete tegemine teabega, 
mis aasta jooksul olulisel määral muutub 
või mis on pädevatele asutustele nende 
järelevalveülesannete tõhusaks täitmiseks 
vajalik.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt pakutud varade blankett 
sisaldab Solventsus II raames tehtava järelevalve jaoks hädavajalikku teavet üksikasjaliku 
investeeringute nimekirja kujul. Sellised nimekirjad annavad võimaluse finantsriskide 
nõuetekohaseks hindamiseks, mis on seda tähtsam, et Solventsus II raames on ettevõtetel 
vabadus teha konservatiivsuse printsiibist lähtudes investeerimisvalikuid.

Muudatusettepanek 320
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 punkti a) alapunkt i) 
asendatakse järgmisega:
„i) eelnevalt kindlaksmääratud 
tähtaegadeks, kui vähem kui 12-kuuliste 
ajavahemike puhul piirdub väikeste ja 
keskmise suurusega kindlustusandjate 
puhul korrapäraste järelevalvearuannete 
tegemine teabega, mis aasta jooksul 
olulisel määral muutub;”

Or. en

Muudatusettepanek 321
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 punkti a) alapunkt i) 
asendatakse järgmisega:
„i) eelnevalt kindlaksmääratud 
tähtaegadeks, kuna õigeaegne ja piisav 
teabekogumine tagab tõhusa järelevalve;”

Or. pt

Muudatusettepanek 322
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„a a) et vabastada kindlustusandjaid ja 
edasikindlustusandjaid lõike 6 kohastes 
delegeeritud õigusaktides ette nähtud 
blankettide esitamisest juhul, kui 
kindlustusandja või edasikindlustusandja 
tegevus toimub ainult ühes liikmesriigis, 
kus asjaomane ettevõte on volitatud;”

Or. en

Selgitus

Kohalike kindlustusandjate ja kontsernide puhul peaks siseriiklikel järelevalveasutustel olema 
võimalus määratleda tuumikandmed, mida siseriiklikul tasandil kvartaalseks ja iga-aastaseks 
aruandluseks vajalikuks peetakse.

Muudatusettepanek 323
Miguel Portas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt ab (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid nõuavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad esitaksid 
järelevalveasutustele ükshaaval 
täpsustatud varade täieliku nimekirja.”

Or. pt

Muudatusettepanek 324
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid kohustavad 
kindlustusandjaid ja 
edasikindlustusandjaid esitama 
järelevalveasutustele osana oma 
regulaarsest aruandlusest või ühekordsel 
nõudmisel ainult täieliku kirjepõhise 
varade nimekirja, kui see teave on 
pädevate asutuste jaoks oma 
järelevalveülesannete tõhusaks täitmiseks 
vajalik.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt pakutud varade blankett 
sisaldab Solventsus II raames tehtava järelevalve jaoks hädavajalikku teavet üksikasjaliku 
investeeringute nimekirja kujul. Sellised nimekirjad annavad võimaluse finantsriskide 
nõuetekohaseks hindamiseks, mis on seda tähtsam, et Solventsus II raames on ettevõtetel 
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vabadus teha konservatiivsuse printsiibist lähtudes investeerimisvalikuid.

Muudatusettepanek 325
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid võivad ainult erandlikel 
asjaoludel kohustada kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid esitama 
järelevalveasutustele kirjepõhiselt varade 
täielikku nimekirja.”

Or. en

Muudatusettepanek 326
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Kohustades kindlustusandjaid esitama 
regulaarselt kirjepõhiseid varade 
nimekirju, võivad liikmesriigid teha 
väikestele kindlustusandjatele 
regulaarsest kirjepõhisest 
aruandluskohustusest erandeid, kui on 
võimalik selgelt tõestada, et koormus 
kindlustusandjatele oleks teabe 
kasulikkusest suurem.”

Or. en
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Muudatusettepanek 327
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Kui liikmesriigid kohustavad 
kindlustusandjaid esitama täielikke 
kirjepõhiseid varade nimekirju, piiravad 
nad väikeste ja keskmise suurusega 
kindlustusandjate aruandluskohustust.”

Or. en

Muudatusettepanek 328
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt -ac (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) Punkti 4 lisatakse järgmine lõige:
c-A) „Järgima tõhusale järelevalvel 
vastavat regulaarsust, eelistatavalt 
kvartalipõhist.”

Or. pt

Muudatusettepanek 329
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles täpsustatakse lõigetes 
1–4 osutatud teave, et tagada 
järelevalvearuannete asjakohane ühtlus.

6. Et tagada järjekindel ühtlustamine 
seoses selle artikliga, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve välja regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid, et täpsustada
lõigetes 1–4 osutatud teave, ajahetked ja 
võimalike erandite tingimused.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid komisjonile.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lisatakse järgmine lõige:

„5 a. Ilma et see piiraks asjaomaste 
järelevalveasutuste pädevust, teevad nad 
kõik, mis nende võimuses, et teatada 
järelevalvekolleegiumide raames oma 
otsusest määrata kindlustusandjale või 
edasikindlustusandjale lisakapitalinõue.”

Or. en
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Muudatusettepanek 331
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lisatakse järgmine lõige:

„5 b. Kui järelevalvekolleegiumis lähevad 
seisukohad asjaomase järelevalveasutuse 
lõike 1 punktides a, b või c sätestatud 
juhtude kohaselt tehtud lisakapitalinõude 
määramise otsuse suhtes lahku, võib 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja või mis 
tahes teine nende järelevalveasutuste 
seast konsulteerida Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalvega.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega 
konsulteeritakse ühe kuu jooksul ja sellest 
teavitatakse kõiki asjaomaseid 
järelevalveasutusi. Juhul kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega konsulteeriti, kaalub 
asjaomane järelevalveasutus enne oma 
otsuse vastuvõtmist nõuetekohaselt 
kõnealust nõuannet. Kooskõlas määruse 
(EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõikega 2 
tegutseb Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve selles 
etapis vahendajana.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele antav vahendusvolitus.

Muudatusettepanek 332
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt - a b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lisatakse järgmine lõige:
„5 c. Kui lõikes 7 osutatud tähtaja jooksul 
ei ole kolleegiumis kokkulepet saavutatud 
ja grupi järelevalvaja või mis tahes 
asjaomane järelevalveasutus on 
pöördunud kõnealuses küsimuses 
määruse (EÜ) nr 1904/2010 artikli 19 
kohaselt Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve poole, 
viivitab asjaomane järelevalveasutus oma 
otsusega ning ootab seni, kuni Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve teeb kõnealuse määruse 
artikli 19 lõike 3 kohase otsuse ja võtab 
vastu oma otsuse vastavalt Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve otsusele.
Lõigetes 6 ja 7 osutatud ajavahemikke 
käsitatakse lepitusperioodina kõnealuse 
määruse artikli 19 lõike 2 tähenduses.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve teeb oma 
otsuse kahe kuu jooksul. Küsimusega ei 
pöörduta Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve poole 
pärast lõikes 6 osutatud ajavahemiku 
möödumist ega pärast kokkuleppe 
saavutamist asjaomaste 
järelevalveasutuste vahel.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele antav vahendusvolitus.
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Muudatusettepanek 333
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid võetakse vastu 
kooskõlas määruse …/… [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve] artikliga 15.

Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010
artiklile 15.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötab 
kõnealuste rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
esitamiseks välja hiljemalt 31. detsembriks 
2011.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötab 
kõnealuste rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
esitamiseks välja hiljemalt 30. septembriks 
2012.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 37 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine lõige:

„7 a. Käesoleva artikli ühtsete 
kohaldamistingimuste tagamiseks töötab 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve välja 
rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada lõigetes 1 kuni 4 
osutatud teabe välisauditi ulatus ja 
tingimused.
Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
1. jaanuariks 2013.
Komisjonile on antud volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslike 
tehniliste standardite kavandid vastavalt 
määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.”

Or. en

Selgitus

Solventsus II bilanss erineb suuresti ettevõtete raamatupidamisaruannetest ning seetõttu näib 
vajalik niisuguse auditi kohustuslikkus.

Muudatusettepanek 336
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 50 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, et veelgi täpsustada järgmised 
asjaolud:

1. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötab 
välja rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid, et veelgi täpsustada järgmisi 
asjaolusid:
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Or. en

Muudatusettepanek 337
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid vastuvõtmiseks 
komisjonile.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on vaja tagada artikli 45 lõike 1 
punktis a osutatud hindamise asjakohane 
ühtlustamine, võib komisjon võtta 
kooskõlas artikliga 301a ning vastavalt 
artiklites 301b ja 301c sätestatud 
tingimustele vastu delegeeritud õigusakte, 
et veelgi täpsustada kõnealuse hindamise 
elemente.”

2. Kui on vaja tagada artikli 45 lõikes 1 
osutatud hindamise asjakohane 
ühtlustamine, võib Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötada 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandid, et veelgi täpsustada kõnealuse 
hindamise elemente.”
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Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks artiklite 
53, 54 ja 55 kohaldamise tingimused, mida 
on täiendatud käesolevas artiklis osutatud 
delegeeritud õigusaktidega seoses 
kõnealuste delegeeritud õigusaktidega 
hõlmatud küsimustega, eelkõige 
avalikustamise vormi puhul.

Käesoleva jao ühtsete kohaldamise 
tingimuste tagamiseks töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve välja rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid, et täpsustada 
järgmist:

a) järgitavad menetlused ning 
kasutatavad vormid ja blanketid;

b) audiitoripoolse välise kinnitamise 
ulatus ja nõuded.

Or. en

Selgitus

Kuna ühtlustatud teave avalikustatakse, peab ka selle teabe aluseks oleva hindamise tase 
põhinema ühtlustatud standardil. Tehniline standard on seda tagav vahend ning võimaldab 
järelevalvekogemuse kaasamist.
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Muudatusettepanek 340
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 56 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva jao ühtsete 
kohaldamistingimuste tagamiseks töötab 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve välja 
rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada artiklites 51, 53, 
54 ja 55 osutatud teabe välisauditi ulatus 
ja tingimused.
Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
1. jaanuariks 2013.
Komisjonile on antud volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslike 
tehniliste standardite kavandid vastavalt 
määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.

Or. en

Selgitus

Solventsus II bilanss erineb suuresti ettevõtete raamatupidamisaruannetest ning seetõttu näib 
vajalik niisuguse auditi kohustuslikkus.

Muudatusettepanek 341
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 65
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Artikkel 65 asendatakse 
järgmisega:

„Artikkel 65
Teabevahetus liikmesriikide 

järelevalveasutuste vahel
Artikkel 64 ei välista eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste või järelevalveasutuste 
ja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve vahelist 
teabevahetust. Kõnealuse teabe puhul 
kehtivad artiklis 64 sätestatud 
ametisaladuse hoidmise tingimused.”

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et siseriiklike järelevalveasutuste ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve vahelisele teabevahetusele ei looda takistusi.

Muudatusettepanek 342
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikkel 70 asendatakse 
järgmisega:

„Artikkel 70
Teabe edastamine keskpankadele ja 

rahandusasutustele, maksesüsteemide 
järelevalvajatele ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule

1. Ilma et see piiraks käesoleva jao 
kohaldamist, võib järelevalveasutus 
edastada enda ülesannete täitmiseks 
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mõeldud teavet järgmistele osapooltele:
a) Euroopa Keskpankade Süsteemi 
keskpangad (k.a Euroopa Keskpank) ja 
muud sarnaste ülesannetega organid, kui 
need tegutsevad rahandusasutusena, kui 
kõnealune teave on asjakohane nende 
õigusaktidest tulenevate ülesannete 
täitmiseks, kaasa arvatud rahapoliitika 
teostamiseks ja sellega seotud likviidsuse 
tagamiseks, makse-, arveldus- ja 
väärtpaberiarveldussüsteemide 
järelevalveks ning rahandussüsteemi 
stabiilsuse tagamiseks;
b) vajaduse korral muud 
maksesüsteemide kontrollimise eest 
vastutavad siseriiklikud organid;
c) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, kui teave on asjakohane selle 
ülesannete täitmiseks.
2. Kõnealused ametiasutused ja organid 
võivad edastada ka järelevalveasutustele 
teavet, mida neil võib vaja minna artikli 
67 kohaldamisel. Kõnealuses kontekstis 
saadud teabe puhul kehtivad käesolevas 
jaos sätestatud ametisaladuse hoidmise 
tingimused.
3. Eriolukorras, k.a määruse (EL) nr 
1094/2010 artiklis 18 määratletud 
olukorras, lubavad liikmesriigid pädevatel 
asutustel viivitamatult edastada Euroopa 
Keskpankade Süsteemi keskpankadele 
(k.a Euroopa Keskpangale) teavet, kui 
kõnealune teave on asjakohane nende 
õigusaktidest tulenevate ülesannete 
täitmiseks, kaasa arvatud rahapoliitika 
teostamiseks ja sellega seotud likviidsuse 
tagamiseks, makse-, arveldus- ja 
väärtpaberiarveldussüsteemide 
järelevalveks ning rahandussüsteemi 
stabiilsuse tagamiseks, ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule, kui 
kõnealune teave on asjakohane selle 
ülesannete täitmiseks.”

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia vastavad teabevahetust käsitlevad sätted kooskõlla 
teistes rahandussektori direktiivides (eriti direktiiv 2006/48/EÜ) kasutatud terminoloogiaga 
ka eriolukorra osas ning tagada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu juurdepääs 
järelevalveasutuste teabele.

Muudatusettepanek 343
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Kui mõne varade või kohustuste 
kategooria puhul võib punktis a või b 
osutatud hindamine tuua kaasa 
protsüklilisi mõjusid, peavad nende 
varade või kohustuste väärtused 
sisaldama protsükliliste mõjude 
vähendamiseks asjakohaseid 
usaldatavusmarginaale.”

Or. en

Muudatusettepanek 344
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 14 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 75 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 esimese taande punkt b) 
asendatakse järgmisega:
„b) kohustused hinnatakse väärtusele, 
millega neid on võimalik normaalsetes 
konkurentsitingimustes üle anda või 
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arveldada teadlike ja huvitatud osapoolte 
vahelises tehingus. Tehniliste provisjonide 
arvestuses ei arvestata kindlustus- või 
edasikindlustusandjale kuuluvaid varasid 
puudutavat teavet.”;

Or. fr

Selgitus

Selgitab Solventsus II direktiivi loogikat: varade ja kohustuste väärtuse hindamine toimub 
eraldi.

Muudatusettepanek 345
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, et sätestada meetodid ja 
eeldused, mida kasutatakse varade ja 
kohustuste hindamisel vastavalt lõikele 1.

2. Selleks et tagada järjekindel 
ühtlustamine seoses varade ja kohustuste 
hindamisega, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada:
a) meetodid ja eeldused, mida kasutatakse 
varade ja kohustuste hindamisel vastavalt 
lõikele 1, k.a kolmandas lõigus osutatud 
varade ja kohustuste kategooriad;
b) lõikes 1 sätestatud varade ja kohustuste 
hindamise viisidele vastavad 
rahvusvahelised 
raamatupidamisstandardid, nagu 
komisjon on kinnitanud kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1606/2002;
c) hindamise viisid juhul, kui noteeritud 
turuhinnad ei ole kättesaadavad või ei ole 
kooskõlas lõikega 1;
d) alternatiivsed hindamismeetodid, mida 
tuleb kasutada juhtudel, kui 
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rahvusvahelised 
raamatupidamisstandardid, nagu 
komisjon on kinnitanud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1606/2002, on kas 
ajutiselt või alaliselt vastuolus lõikes 1 
sätestatud varade ja kohustuste hindamise 
viisiga.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
1. märtsiks 2012. Komisjonile
delegeeritakse volitused võtta vastu 
esimeses alalõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 14 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artikli 76 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Kindlustustehniliste eraldiste väärtus 
vastab kehtivale summale, mida 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
peaks maksma, kui ta annaks oma 
kindlustus- või edasikindlustuskohustused 
koheselt üle teisele kindlustus- või 
elukindlustusandjale. Tehniliste 
provisjonide väärtust ei mõjuta 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
valduses olevad varad.”;

Or. fr



PE472.278v01-00 42/141 AM\877719ET.doc

ET

Selgitus

Selgitab Solventsus II direktiivi loogikat: varade ja kohustuste väärtuse hindamine toimub 
eraldi.

Muudatusettepanek 347
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artiklile 77 lisatakse järgmine 
lõige:
„Mittelikviidsuse preemia riski 
kapitalinõue on võrdne varade ja 
kohustuste vahelise netoväärtuse ning 
finantsturgudel toimuva mittelikviidsuse 
preemia väärtuse languse korral oodatava 
varade ja kohustuste netoväärtusele 
avaldatava vahetu mõjuga võrdse šoki 
vahe maksimumväärtusega. Languse 
suurus määratakse kooskõlas artikli 86 
punktiga d a.
Olenevalt kohustuste likviidsuse tasemest 
võib neid diskonteerida riskivabade 
intressikõveratega, mis sisaldavad kas 
100%, 75% või 50% mittelikviidsuse 
preemiat kooskõlas artikli 86 punktiga d 
a.”

Or. en

Selgitus

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
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attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Muudatusettepanek 348
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 14 b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Artikli 77 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Parim hinnang vastab tulevaste 
rahavoogude tõenäosusega kaalutud 
keskmisele, võttes arvesse raha 
ajaväärtust (tulevaste rahavoogude 
eeldatavat nüüdisväärtust) ja kasutades 
selleks asjakohast riskivaba 
intressikõverat. Asjakohane riskivaba 
intressikõver ei arvesta kindlustus- või 
edasikindlustusandja valduses olevate 
varade väärtust.”;

Or. fr

Selgitus

Selgitab Solventsus II direktiivi loogikat: varade ja kohustuste väärtuse hindamine toimub 
eraldi.

Muudatusettepanek 349
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) artikli 77 lõikesse 2 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Asjakohase riskivaba intressikõvera 
ekstrapoleerimine algab niipea, kui 
asjakohaseid finantsturge ei saa enam 
käsitleda sügavate, likviidsete ja 
läbipaistvatena tagamaks kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatele usaldusväärset 
pilti nende rahavoogudest.”

Or. en

Muudatusettepanek 350
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
koostatud tehniline teave

Diskontomäär

Or. en

Muudatusettepanek 351
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve sätestab ja 
avalikustab artikli 77 lõikes 2 osutatud 
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riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse 
preemiat ja töötleb selle kohta teavet 
läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

parima hinnangu arvutamiseks 
kasutatava asjakohase riskivaba 
intressikõvera iga asjaomase vääringu 
kohta vähemalt igas kvartalis. Käesoleva 
jaotise VII peatükk kehtib kõnealuse 
parima hinnangu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse 
preemiat ja töötleb selle kohta teavet 
läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Sedalaadi teavet 
töödeldakse vastavalt meetoditele ja 
eeldustele, mis võivad hõlmata Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve valemeid või määratlusi.
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meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve,
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat,
avaldatakse sellega seotud teave,
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse preemiat 
ja töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet vastavalt meetoditele ja eeldustele,
mis võivad hõlmata Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
valemeid või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, kaasa arvatud teabe 
asjakohase riskivaba intressikõvera kohta, 
sealhulgas teabe selle kohta, kas 
finantsturu jaoks eriliselt pingelisel ajal 
esineb mittetsükilist preemiat. Kui 
asjakohane riskivaba intressikõver näitab, 
et sel ajal, kui Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve täheldab
finantsturgudel suurt survet, esineb 
mittetsükilist preemiat, sisaldavad 
asjakohase riskivaba intressikõvera kohta
avaldatud valemid valemeid, mis 
võimaldavad ettevõtjatel välja arvutada 
andmeid sellise preemia kohta, sealhulgas 
selle suurust. Sel juhul Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittetsükilist preemiat ja 
töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet artikli 86 esimese lõigu punktis b 
sätestatud meetodite, põhimõtete ja 
tehnikate järgi ning artikli 86 esimese 
lõigu punktis i osutatud üksikasjalike 
kriteeriumide, arvutusmeetodite ja -
eelduste alusel.
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Or. it

Muudatusettepanek 354
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse preemiat 
ja töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel. 
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet vastavalt meetoditele ja eeldustele, 
mis võivad hõlmata Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
valemeid või määratlusi.

Euroopa Kindlustus ja Tööandjapensionide 
Järelevalve avaldab tehnilise teabe, 
sealhulgas asjakohase riskivaba 
intressikõverat puudutava teabe, k.a
mittelikviidsuse preemia ajal, mil 
finantsturud on surve all. Avaldatav 
asjakohane riskivaba intressikõver […] 
hõlmab teavet […] kõnealuse preemia 
kohta, sealhulgas selle suurust. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve arvutab mittelikviidsuse 
preemiat läbipaistvalt, objektiivselt ja 
usaldusväärselt […]. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
arvutusmeetoditele ja eeldustele, mis
sätestatakse artikli 86 punktis i osutatud 
[regulatiivses tehnilises standardis].

Or. en

Selgitus

Vajalikud on muudatused, et viia volituste üleandmine Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele kooskõlla ELi kohtupraktikaga.

Muudatusettepanek 355
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave,
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse preemiat 
ja töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet vastavalt meetoditele ja eeldustele,
mis võivad hõlmata Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
valemeid või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilist teavet, sealhulgas teavet
asjakohase riskivaba intressikõvera kohta,
k.a vastutsüklilise preemia ajal, mil 
finantsturud on surve all ning 
kokkusobivuspreemia aluse, kui 
kindlustusandjate rahavood sobituvad 
kindlustuslepingu kestuse vältel 
kõrgekvaliteediliste varade 
rahavoogudega. Kui Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt 
täheldatud finantsturgude pingete 
perioodidel võtab asjakohane riskivaba 
intressikõver arvesse vastutsüklilist 
preemiat, peavad asjakohase riskivaba 
intressikõvera kohta avaldatavad valemid 
sisaldama valemeid, mis võimaldavad 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
arvutada selle preemiaga seotud teavet,
sealhulgas selle suurust.
Sellisel juhul jälgib Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve ka
vastutsüklilist preemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvalt, objektiivselt ja 
usaldusväärselt. Kõigil nendel eesmärkidel 
töödeldakse teavet artikli 86 punktis b 
osutatud meetodite, põhimõtete ja 
tehnikaga kooskõlas ning artikli 86 
punktis i osutatud delegeeritud õigusaktis 
sätestatud üksikasjalike kriteeriumide, 
arvutusmeetodite ja eelduste kohaselt.

„Asjakohase riskivaba intressikõvera 
ekstrapoleerimine algab niipea, kui 
asjakohaseid finantsturge ei saa enam 
käsitleda sellisel määral sügavate ja 
likviidsetena, mis võimaldaks turul 
tegutsevatel ettevõtetel sobitada oma 
rahavoogusid võlakirjadega.”

Or. en



AM\877719ET.doc 49/141 PE472.278v01-00

ET

Muudatusettepanek 356
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, finantsturgudel 
mittelikviidsuse preemiat, avaldatakse
sellega seotud teave, sealhulgas selle 
suurus. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
mittelikviidsuse preemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe asjakohase riskivaba 
intressikõvera kohta. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, finantsturgudel 
vastutsüklilist preemiat, avaldatakse 
sellega seotud teave, sealhulgas selle 
suurus. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
vastutsüklilist preemiat ja töötleb teavet 
läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel artiklis 86 
osutatud meetoditega kooskõlalisel viisil 
ning artikli 86 punktis i osutatud 
delegeeritud õigusaktis sätestatud 
üksikasjalike kriteeriumide, 
arvutusmeetodite ja eelduste kohaselt.

Or. en

Selgitus

Asjakohase riskivaba intressikõvera arvutamisel kasutatavate arvutusmeetodite osas on vaja 
õiguskindlust. Meetod peaks olema õigusaktis selgesõnaliselt määratletud: see on pingelistes 
olukordades rakendatavate kindlustustehniliste eraldiste suuruse seisukohast 
märkimisväärselt tähtis. Vastutsükliline preemia on toodud sisse kõige hilisemates teemat 
käsitlevates aruteludes. Kui lõplik järeldus on, et vastutsüklilist preemiat kasutatakse, peaks 
see kajastuma tulevastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 357
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, finantsturgudel 
mittelikviidsuse preemiat, avaldatakse 
sellega seotud teave, sealhulgas selle 
suurus. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
mittelikviidsuse preemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui 
likviidsusele on suur surve, finantsturgudel 
mittelikviidsuse preemiat, avaldatakse 
sellega seotud teave, sealhulgas selle 
suurus ning arvutusmeetodit käsitlev 
põhjendus. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
mittelikviidsuse preemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

Or. en

Selgitus

Mittelikviidsuse preemia arvutamiseks on hädavajalik, et kasutataks objektiivset ja eelnevalt 
teadaolevat meetodit, et sektor saaks arvutada mittelikviidsuse preemiaid mis tahes ajahetkel, 
kasutades finantsturgudel täheldatud andmeid.

Muudatusettepanek 358
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat,
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse preemiat 
ja töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet vastavalt meetoditele ja eeldustele, 
mis võivad hõlmata Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
valemeid või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kõnealune 
tehniline teave peab võimaldama 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
arvutada vastutsüklilist preemiat, eriti 
ajal, mil finantsturud on surve all; ning 
kokkusobivuspreemiat, kui 
kindlustusandjate rahavood sobituvad 
kindlustuslepingu kestuse vältel 
kõrgekvaliteediliste varade 
rahavoogudega.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
vastutsükilist preemiat ja 
kokkusobivuspreemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvalt, objektiivselt ja 
usaldusväärselt.
Nendel eesmärkidel töödeldakse teavet 
vastavalt meetoditele ja eeldustele, mis
hõlmavad Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi. Seda tehakse kooskõlas 
käesoleva direktiivi artiklis 86 kehtestatud 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve, 
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve jälgib mittelikviidsuse preemiat 
ja töötleb selle kohta teavet läbipaistvatel, 
objektiivsetel ja usaldusväärsetel alustel.
Kõigil nendel eesmärkidel töödeldakse 
teavet vastavalt meetoditele ja eeldustele, 
mis võivad hõlmata Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
valemeid või määratlusi.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Eelkõige sisaldab 
see teavet vastutsüklilise preemia 
kasutamise kohta, kokkusobivuspreemia 
alust ja riskivaba intressikõvera 
ekstrapoleerimist.

Vastutsüklilist preemiat kohaldatakse 
finantsturgude pingete perioodidel.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib 
neid perioode. Seega peavad avaldatavad 
riskivaba intressikõvera valemid 
sisaldama spetsiaalseid valemeid 
kõnealuse preemiaga seotud teabe, k.a 
selle suuruse integreerimiseks kindlustus-
ja edasikindlustusandjate poolt.
Kui kindlustusandjate rahavood sobituvad 
kindlustuslepingu kestuse vältel 
kõrgekvaliteediliste varade 
rahavoogudega, kohaldatakse 
kokkusobivuspreemiat. Kooskõlas artiklis 
86 osutatud meetoditele peab riskivaba 
intressikõvera, k.a kokkusobivuspreemia 
arvutamine põhinema seonduvate 
varadega seotud maksejõuetuse oodataval 
tõenäosusel. Seega peavad avaldatavad 
riskivaba intressikõvera valemid 
sisaldama spetsiaalseid meetodeid 
kõnealuse preemiaga seotud teabe, k.a 
selle suuruse integreerimiseks kindlustus-
ja edasikindlustusandjate poolt.
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Kui riskivaba intressikõvera arvutamise 
seisukohast asjakohaseid finantsturge ei 
saa käsitleda piisavalt sügavate ja 
likviidsetena, et need võimaldaksid 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel 
sobitada oma rahavoogusid võlakirjadega, 
tuleks seda ekstrapoleerida.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve jälgib
vastutsüklilist preemiat ja töötleb selle 
kohta teavet läbipaistvatel, objektiivsetel ja 
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet kooskõlas 
artikli 86 punktide b ja i kohaste 
delegeeritud õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Vastutsüklilise preemia, kokkusobivuspreemia ja ekstrapoleerimise integreerimist on vaja 
selleks, et vältida finantsturgudel esinevatest välistest moonutustest tulenevat 
kindlustustehniliste eraldiste kunstlikku volatiilsust. Peale selle on äärmiselt tähtis, et 
riskivaba intressikõvera arvutamise aluseks olev metoodika tagab õiguskindluse.

Muudatusettepanek 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
tehnilise teabe, sealhulgas asjakohase 
riskivaba intressikõvera. Kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve täheldab sel ajal, kui
likviidsusele on suur surve,
finantsturgudel mittelikviidsuse preemiat, 
avaldatakse sellega seotud teave, 
sealhulgas selle suurus. Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 

1. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve sätestab 
artikli 77 lõikes 2 osutatud parima 
hinnangu arvutamiseks kasutatava 
asjakohase riskivaba intressikõvera iga 
asjaomase vääringu kohta vähemalt igas 
kvartalis. Käesoleva jaotise peatükk VII 
kehtib kõnealuse parima hinnangu 
põhjal.
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Järelevalve jälgib mittelikviidsuse 
preemiat ja töötleb selle kohta teavet
läbipaistvatel, objektiivsetel ja
usaldusväärsetel alustel. Kõigil nendel 
eesmärkidel töödeldakse teavet vastavalt 
meetoditele ja eeldustele, mis võivad 
hõlmata Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve valemeid 
või määratlusi.

2. Kui finantsturgude pingete perioodidel 
täheldatakse vastutsüklilist preemiat, mis 
on tuletatud artiklis 86 osutatud valemist 
ja on suurem kui X protsendipunkti, 
avaldatakse iga asjakohase vääringu 
kohta asjakohast kohandatud riskivaba 
intressikõverat sama sagedusega kui 
vastavat lõikes 1 osutatud riskivaba 
intressikõverat. Kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel lubatakse seejärel 
kasutada kõnealust kohandatud ajakohast 
riskivaba intressikõverat kooskõlas 
artikliga 86, et arvutada teatud kohustuste 
parimad hinnangud olenevalt nende 
mittelikviidsuse tasemest. Sellisel juhul 
teatavad kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad avalikult 
kõnealuse preemia kasutamisest ja selle 
rahalisest mõjust nende finantsseisule.

3. Teatud kindlustuslepingute puhul, 
mille rahavood on sobitatud 
kindlustuslepingu kestuse vältel 
kõrgekvaliteediliste varade 
rahavoogudega, kohaldatakse 
vastutsüklilise preemia asemel kooskõlas 
artikliga 86 kokkusobivuspreemiat, mille 
aluseks on vastavate sobitatud varadega 
seonduv oodatava maksejõuetuse 
tõenäosus.
4. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve teostab 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ülesandeid 
läbipaistval, objektiivsel ja usaldusväärsel 
viisil.

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave 
avaldatakse iga asjaomase vääringu kohta 
vähemalt igas kvartalis viisil, mis on 
kooskõlas artiklis 86 osutatud 
metoodikaga.”

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 362
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis viisil, mis on kooskõlas
artiklis 86 osutatud metoodikaga.

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
kord kvartalis. Kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad kasutavad 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel 
esimese lõigu alusel Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
avaldatud asjakohase riskivaba 
intressikõvera valemeid.

Or. it

Muudatusettepanek 363
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis viisil, mis on kooskõlas 
artiklis 86 osutatud metoodikaga.”

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis.

Or. en

Selgitus

See nõue on viidud üle lõigetesse 1 ja 2, kuna see käsitleb vastutsüklilise preemia arvutamise, 
aga mitte avaldamise viisi.

Muudatusettepanek 364
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis viisil, mis on kooskõlas 
artiklis 86 osutatud metoodikaga.”

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kuus viisil, mis on kooskõlas artiklis 
86 osutatud metoodikaga.”

Or. en

Selgitus

Mittelikviidsuse preemia on võimas vastutsükliline vahend. Pingelises keskkonnas on see 
kindlus ja läbipaistvus erakordselt tähtis. Sellistel perioodidel peaks avaldamissagedus olema 
suuremgi kui igakuine.

Muudatusettepanek 365
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis viisil, mis on kooskõlas 
artiklis 86 osutatud metoodikaga.”

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis.

Kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad kasutavad 
käesoleva direktiivi kohasel 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel 
asjakohast Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
käesoleva artikli järgi avaldatud riskivaba 
intressikõvera valemit kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis viisil, mis on kooskõlas 
artiklis 86 osutatud metoodikaga.

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse 
iga asjaomase vääringu kohta vähemalt 
igas kvartalis.

Käesolevas artiklis kehtestatud eeldustel 
põhinevat ja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve poolt 
avaldatavat riskivaba intressikõvera 
valemit kasutavad kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad käesoleva direktiivi 
kohasel kindlustustehniliste eraldiste 
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arvutamisel.

Or. en

Selgitus

Vastutsüklilise preemia, kokkusobivuspreemia ja ekstrapoleerimise integreerimist on vaja 
selleks, et vältida finantsturgudel esinevatest välistest moonutustest tulenevat 
kindlustustehniliste eraldiste kunstlikku volatiilsust. Peale selle on äärmiselt tähtis, et 
riskivaba intressikõvera arvutamise aluseks olev metoodika tagab õiguskindluse.

Muudatusettepanek 367
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve täheldab 
finantsturgude pingete perioodidel 
mittelikviidsuse preemiat, mis on tuletatud 
artiklis 86 osutatud valemist, avaldatakse 
iga asjakohase vääringu kohta asjakohast 
kohandatud riskivaba intressikõverat 
sama sagedusega kui vastavat lõikes 1 
osutatud riskivaba intressikõverat.
Kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad võivad kasutada 
kõnealust kohandatud riskivaba 
intressikõverat parima hinnangu 
arvutamisel. Sellisel juhul teatavad 
kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad avalikult 
kõnealuse preemia kasutamisest ja selle 
rahalisest mõjust nende finantsseisule.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve teostab 
lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesandeid 
läbipaistval, objektiivsel ja usaldusväärsel 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjakohane riskivaba intressikõver 
võtab arvesse kokkusobivuspreemiat, 
kohaldatakse arvutusmeetodeid kooskõlas 
artiklis 86 osutatud meetodite ning artikli 
86 punktis i sätestatud üksikasjalike 
kriteeriumide, arvutusmeetodite ja 
eeldustega, võimaldades kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel arvutada selle 
preemiaga seotud teavet, k.a selle suurust.
Asjakohase riskivaba intressikõvera 
ekstrapoleerimine algab niipea, kui 
asjakohaseid finantsturge ei saa enam 
käsitleda sügavate ja likviidsetena.

Or. en

Selgitus

Kõige hilisemates teemat käsitlevates aruteludes viidatakse nüüd kokkusobivuspreemiale. Kui 
lõplik järeldus on, et kokkusobivuspreemiat kasutatakse, peaks see kajastuma tulevastes 
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õigusaktides. On hädavajalik, et ekstrapoleerimise algushetkeks nimetatakse 1. tasandi 
õigusaktis hetke, mil asjakohaseid finantsturge ei saa enam käsitleda sügavate ja 
likviidsetena, kuigi täpse ekstrapoleerimise määratluse peaks jätma 2. tasandi aktile.

Muudatusettepanek 370
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 77a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustusandjad ja 
edasikindlustusandjad kasutavad 
käesoleva direktiivi kohasel 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel 
asjakohast Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
käesoleva artikli järgi avaldatud riskivaba 
intressikõvera valemit kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kindlustuslepingud, mille suhtes 
kokkusobivuspreemia kohaldub, 
kindlustuskohustuste tagamiseks 
lubatavate varade liikide kõlblikkuse 
kriteeriumid ning kokkusobivuspreemia 
arvutusmeetod oodatava maksejõuetuse 
alusel;
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Or. en

Muudatusettepanek 372
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) üksikasjalik metodoloogia, et 
arvutada mittelikviidsuse preemiat ning 
kriteeriumid, et määrata mittelikviidsuse 
preemia protsendimäär, mida saab 
kohustustele kohaldada, nagu on osutatud 
artikli 77 punktis a;

Or. en

Selgitus

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Muudatusettepanek 373
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tehnilise teabe elementide üksikasjalikud 
kriteeriumid, arvutusmeetodid ja eeldused, 
ning vajaduse korral valemid ja 
määratlused, mille alusel Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve töötleb teavet, nagu on 
osutatud artiklis 77a.

i) tehnilise teabe elementide üksikasjalikud 
kriteeriumid, arvutusmeetodid ja eeldused, 
ning valemid ja määratlused, mille alusel 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötleb 
teavet, nagu on osutatud artiklis 77a.

Or. it

Selgitus

Kavandatud muudatusettepaneku alusel oleks komisjonil, kui ta määrab kindlaks, kuidas tuleb 
artikli 86 sätteid parima hinnangu arvutamise suhtes rakendada, õigus võtta vastu tehnilisi 
rakendusstandardeid. Leitakse, et kavandatud muudatusettepaneku suhtes, mis käsitleb 
asjakohast riskivaba intressikõverat, tuleb seda viimast juhtida tasemel 2 (delegeeritud 
õigusaktid).

Muudatusettepanek 374
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks artikli 77 
lõike 2 kohaldamise tingimused, mida on 
täiendatud käesoleva artikli esimese lõigu 
punktides a kuni h osutatud delegeeritud 
õigusaktidega seoses delegeeritud 
õigusaktidega hõlmatud küsimustega.

Selleks et tagada esimese lõigu punktides a 
kuni i osutatud sätete ühtsed kohaldamise 
tingimused, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve välja 
rakenduslike standardite kavandid seoses 
delegeeritud õigusaktidega hõlmatud 
küsimustega, et sätestada eelkõige punkti i 
puhul vastutsüklilise preemia arvutamise 
valem.

Or. en

Selgitus

Asjakohase riskivaba intressikõvera arvutamisel kasutatavate arvutusmeetodite või eelduste 
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osas on vaja õiguskindlust. Arvutusmeetod, eeldused ja lähteandmed peaksid olema 
õigusaktis selgesõnaliselt määratletud, kuna see on pingelistes olukordades rakendatavate 
kindlustustehniliste eraldiste suuruse seisukohast märkimisväärselt tähtis.

Muudatusettepanek 375
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustuslepingud, mille suhtes 
kokkusobivuspreemia kohaldub, 
kindlustuskohustuste tagamiseks 
lubatavate varade liikide kõlblikkuse 
kriteeriumid ning kokkusobivuspreemia 
arvutusmeetod

Or. en

Selgitus

Kõige hilisemates teemat käsitlevates aruteludes viidatakse nüüd vastutsüklilisele preemiale 
ja kokkusobivuspreemiale. Kui lõplik järeldus on, et vastutsüklilist preemiat ja 
kokkusobivuspreemiat kasutatakse, peaksid need kajastuma tulevastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 376
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 86 a

Pärast rakendusaktide vastuvõtmist 
antakse komisjonile volitused võtta vastu 



PE472.278v01-00 64/141 AM\877719ET.doc

ET

delegeeritud õigusaktid kõigi direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 37 lõike 6 a, artikli 75 
lõike 2, artikli 86 ja artikli 97 lõike 1, 
artikli 111 lõike 1, artikli 114 lõike 1, 
artikli 127 lõike 1, artikli 135 lõike 1, 
artikli 143 lõike 2, artikli 234, artikli 248 
lõike 7 ja artikli 249 lõike 3 hilisemate 
muudatuste jaoks ning võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid kõigi 
teiste asjakohaste artiklite hilisemate 
muudatuste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 94 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Artiklis 94 asendatakse lõige 3 
järgmisega:
„3. Kõik lõigete 1 ja 2 alla mittekuuluvad 
lisaomavahendid klassifitseeritakse 3. 
taseme omavahendite hulka. Kõik lõigete 
1 ja 2 alla mittekuuluvad 
põhiomavahendid jäetakse 
omavahenditest välja.”

Or. en

Selgitus

Põhiomavahendid, mis ei ole pidevalt saadaval ega ka allutatud muule kui aktsionäridele 
(artikli 93 lõigetes 1 ja 2 osutatud katse), ei ole kahjumit neelavad, nagu selgus kriisi ajal 
pankade puhul. Seetõttu on selliste vahendite kvalifitseeruva kapitali seast väljajätmine 
kooskõlas CRD IV-ga.

Muudatusettepanek 378
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 100 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Artikli 100 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Solventsuskapitalinõue arvutatakse 
alajaos 2 esitatud standardvalemi alusel 
ning vajaduse korral heakskiidetud
sisemudelit kasutades, nagu sätestatud 
alajaos 3.
Heakskiidetud sisemudeli kasutamisel 
peab kohaldatav solventsuskapitalinõue 
olema vähemalt sama suur kui sisemudeli 
kohane solventsuskapitalinõue ja 
vähemalt 80% standardvalemi kohaselt 
arvutatavast nõudest.”

Or. en

Selgitus

Kriis näitas liigse sisemudelitele tuginemise ohtlikkust. Käesolev muudatusettepanek tagab, et 
standardvalem arvutatakse alati, et a) hõlbustada kindlustusandjate omavahelist võrdlemist, 
b) võimaldada sisemudeli tulemuste võrdlemist standardvalemiga fokuseerimaks järelevalve 
tähelepanu peamistele erinevustele ja andmaks rohkem teavet nii sisemudeli kui ka 
regulatiivse mudeli eeliste ja puuduste kohta, ning c) sätestada sisemudeli tulemustele 
regulatiivne alammäär.

Muudatusettepanek 379
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 101 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Artikli 101 lõike 4 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
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„Esimese lõigu punktis f osutatud 
operatsioonirisk sisaldab õigusriski ja 
mudeliriski ning ei sisalda strateegilistest 
otsustest tulenevaid riske ega maineriske.
Mudelirisk kajastab mudeli määratlusest 
ja mudeli parameetrite kalibreerimisest 
tulenevat võimalikku teiste riskide 
alahindamist.”

Or. en

Selgitus

Et piirata veelgi liigset tuginemist sisemudeli lähenemisviisidele, tuleks lisada veamarginaal 
(s.o spetsiifiline „operatsiooniriskist” tulenev lisakapitalinõue), mis kajastaks fakti, et 
mudelid ei pruugi esindada tegelikkust piisavalt hästi (mudeli vigane määratlus) ning et 
parameetrite (volatiilsused, korrelatsioonid, kasumijagamine jne) kalibreerimine on seotud 
suure ebakindlusega.

Muudatusettepanek 380
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 101 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Artiklile 101 lisatakse järgmine 
lõige:
„4 a. Et tagada järjekindel ühtlustamine 
seoses lõikega 4, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve välja regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid, et täpsustada 
operatsiooni alakomponendi arvutamist 
mudeli määratlemisel ning lõikes 4 
osutatud solventsuskapitalinõude 
kalibreerimisviga. Arvutuskäik peab 
võtma arvesse kindlustusandjate ja 
edasikindlustusandjate operatsioonide 
mahtu.

Euroopa Kindlustus- ja 
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Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete standardite 
kavandid komisjonile 1. märtsiks 2012.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.”

Or. en

Muudatusettepanek 381
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 101 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Artiklile 101 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 a. Liikmesriigid kohustavad 
kindlustusandjaid ja 
edasikindlustusandjaid säilitama lisaks 
lõigetes 2 kuni 5 sätestatud 
solventsuskapitalinõudele kõlblikke 
omavahendeid vastutsüklilise puhvrina, 
mida saab vähendada Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve poolt täheldatud 
finantsturgudel valitsevate pingete 
perioodidel.”

Or. en

Selgitus

Selle asemel et manipuleerida kohustuste väärtustega diskontomäärade tõstmise teel 
„mittelikviidsuse preemia” võrra, oleks otsetee olla järjepidev CRD4 osas ning nõuda 
kapitali kogumist üle solventsuskapitalinõude, nii et kriisi puhkemisel ei oleks ettevõtted 
automaatselt solventsuskapitalinõude rikkujad ega peaks otsima rasketes oludes kapitali 
kasvatamise võimalusi. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada pankade puhul nõutavaga 
sarnane ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt määratav 
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vastutsükliline puhver.

Muudatusettepanek 382
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 b (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 101 – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Artiklile 101 lisatakse järgmine 
lõige:

„5 b. Et tagada järjekindel ühtlustamine 
seoses lõikega 5, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve, konsulteerides Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga, välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada vastutsüklilise 
puhvri arvutamist ning lõikes 5 a osutatud 
pingeliste finantsturgude määratlemise 
kriteeriumeid.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete standardite 
kavandid komisjonile 1. märtsiks 2012.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.”

Or. en

Selgitus

Selle asemel et manipuleerida kohustuste väärtustega diskontomäärade tõstmise teel 
„mittelikviidsuse preemia” võrra, oleks otsetee olla järjepidev CRD4 osas ning nõuda 
kapitali kogumist üle solventsuskapitalinõude, nii et kriisi puhkemisel ei oleks ettevõtted 
automaatselt solventsuskapitalinõude rikkujad ega peaks otsima rasketes oludes kapitali 
kasvatamise võimalusi. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada pankade puhul nõutavaga 
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sarnane ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt määratav 
vastutsükliline puhver.

Muudatusettepanek 383
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19 c (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 105 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Artikli 105 lõikesse 6 teise lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui tuletisinstrumendi leping 
arveldatakse volitatud keskse vastaspoole 
kaudu, on vastava vastaspoole 
maksejõuetuse riski kapitalinõue 
madalam kui siis, kui lepingut sellisel 
viisil ei arveldata.”

Or. en

Selgitus

Et tagada kooskõla EMIRiga ning kesksete vastaspoolte riskidele avatuse käsitlusega CRD4s, 
on vaja tagada, et keskse vastaspoole kaudu arveldatavaid tuletisinstrumente koheldaks 
soodsamalt kui neid, mida selliselt ei arveldata.

Muudatusettepanek 384
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hinnata artikli 101 lõikes 5 
osutatud riskimaandamismeetodeid,

1. Välist hinnangut krediidikvaliteedile,

lihtsustada artikli 105 lõikes 5 osutatud 
tururiski komponendi arvutamist ning

et arvutada artikli 105 lõikes 5 osutatud 
tururiski komponenti ja artikli 105 lõikes 6 
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vajaduse korral artikli 105 lõikes 6 
osutatud vastaspoole maksejõuetuse riski 
komponendi arvutamist, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve:

osutatud vastaspoole maksejõuetuse riski,
võib kasutada järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 385
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hinnata artikli 101 lõikes 5 
osutatud riskimaandamismeetodeid, 
lihtsustada artikli 105 lõikes 5 osutatud 
tururiski komponendi arvutamist ning
vajaduse korral artikli 105 lõikes 6 
osutatud vastaspoole maksejõuetuse riski 
komponendi arvutamist, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve:

1. Et tagada käesoleva artikli ühtsed 
kohaldamistingimused ning selleks, et 
lihtsustada artikli 105 lõikes 5 osutatud 
tururiski komponendi arvutamist, artikli 
105 lõikes 6 osutatud vastaspoole 
maksejõuetuse riski komponendi 
arvutamist, hinnata artikli 101 lõikes 5 
osutatud riskimaandamismeetodeid ning 
arvutada kindlustustehnilisi eraldisi, 
töötab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve välja 
rakenduslikud tehnilised standardid, mis 
käsitlevad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 386
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hindab krediidikvaliteeti hindavate 
asutuste kõlblikkust ning jaotab nende 
krediidihinnangud vastavalt 
krediidikvaliteedi astmete objektiivsele 
skaalale;

a) kindlustusandja kogubilanss on 
väiksem kui 25 miljardit eurot, on 
tõestatud, et ta ei saa muul viisil 
juurdepääsu krediidile;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hindab krediidikvaliteeti hindavate 
asutuste kõlblikkust ning jaotab nende 
krediidihinnangud vastavalt 
krediidikvaliteedi astmete objektiivsele 
skaalale;

a) nimekirjad piirkondlikest 
omavalitsustest ja kohalikest 
ametiasutustest, kellele esitatavaid 
nõudeid käsitletakse nõuetena selle 
keskvalitsuse vastu, kelle jurisdiktsioonis 
nad on loodud, tingimusel, et kõnealuste 
nõuete riskide vahel puudub erinevus 
tulenevalt piirkondlike omavalitsuste ja 
kohalike ametiasutuste iseseisvast 
maksukogumisõigusest ja on olemas 
konkreetsed institutsioonilised 
korraldused, millega vähendatakse 
maksejõuetuse riski.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldab nende piirkondlike 
valitsusasutuste ja kohalike ametiasutuste 
nimekirja, kelle suhtes olevat 
riskipositsiooni käsitatakse 
riskipositsioonina keskvalitsuse suhtes;

b) krediidikvaliteeti hindav asutus on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2009 
registreeritud või sertifitseeritud, või kui 
krediidikvaliteeti hindav asutus ei ole 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2009 
registreeritud, siis selle kõlblikkust on 
hinnanud Euroopa Järelevalveasutused 
ühiskomisjoni abil ja määruse (EÜ) nr 
1060/2009 II jaotise metodoloogiliste 
tingimuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldab nende piirkondlike 
valitsusasutuste ja kohalike ametiasutuste 
nimekirja, kelle suhtes olevat 
riskipositsiooni käsitatakse 
riskipositsioonina keskvalitsuse suhtes;

b) väliste krediidikvaliteeti hindavate 
asutuste nimekiri ning nende 
krediidihinnangute paigutus 
krediidikvaliteedi astmete objektiivsel 
skaalal kooskõlas üksikasjalike väliste 
krediidikvaliteeti hindavate asutuste 
tunnustamise ja krediidihinnangute 
krediidikvaliteedi skaalale sidumise 
kriteeriumidega, nagu need on 
kehtestatud artikli 111 lõike 1 punktis n 
osutatud [regulatiivse tehnilise 
standardiga].

Or. en

Muudatusettepanek 390
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) täpsustab artikli 106 lõikes 2 osutatud 
aktsiaindeksi, arvutab artiklis 106 
osutatud sümmeetrilise kohandamise ning 
avaldab korrapäraselt asjaomase teabe;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 391
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) täpsustab artikli 106 lõikes 2 osutatud 
aktsiaindeksi, arvutab artiklis 106 osutatud
sümmeetrilise kohandamise ning avaldab 
korrapäraselt asjaomase teabe;

c) artikli 106 lõikes 2 osutatud 
aktsiaindeks ning artiklis 106 osutatud 
sümmeetriline kohandamine kooskõlas 
artikli 111 lõike 1 punktides c ja o 
osutatud [regulatiivse tehnilise 
standardiga] kehtestatud üksikasjalike 
kriteeriumidega;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) täpsustab artikli 105 lõikes 5 osutatud 
valuutariski alakomponendi 
kohandamised, mis tuleb teha seoses 
euroga seotud vääringutega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 393
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) täpsustab artikli 105 lõikes 5 osutatud 
valuutariski alakomponendi kohandamised, 
mis tuleb teha seoses euroga seotud 
vääringutega.

d) artikli 105 lõikes 5 osutatud valuutariski 
alakomponendi kohandamised, mis tuleb 
teha seoses euroga seotud vääringutega, 
kooskõlas artikli 111 lõike 1 punktis b 
osutatud [regulatiivse tehnilise 
standardiga] kehtestatud üksikasjalike 
kriteeriumidega valuutariski 
alakomponendi kohandamisteks, mis 
tuleb teha seoses euroga seotud 
vääringutega, et hõlbustada valuutariski 
alamooduli arvutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 a (uus)



AM\877719ET.doc 75/141 PE472.278v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile 
12. septembriks 2012.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu teises lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) 
nr 1094/2010 artiklis 15 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et lihtsustada artikli 105 lõikes 
4 osutatud tervisekindlustusriski 
komponendi arvutamist, arvutab ja 
avaldab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
liikmesriikide nende teatavate riiklike 

2. Seoses väliste krediidikvaliteeti 
hindavate asutustega täidab ühiskomisjon 
järgmisi ülesandeid:
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õigusmeetmete standardhälbe, millega 
lubatakse terviseriskiga seotud 
väljamaksete jagamine kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate vahel ja mis 
vastavad teatavatele kriteeriumidele.

a) teeb avalikult kättesaadavaks kõlblike 
krediidikvaliteeti hindavate asutuste 
nimekirja;
b) kontrollib, et individuaalsed 
krediidihinnangud oleksid samaväärsetel 
tingimustel kättesaadavad vähemalt 
kõikidele asutustele, kel on 
individuaalsete krediidihinnangute suhtes 
õigustatud huvi;
c) paigutab krediidihinnangud 
objektiivsele krediidikvaliteedi skaalale.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et lihtsustada artikli 105 lõikes 4 
osutatud tervisekindlustusriski komponendi 
arvutamist, arvutab ja avaldab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve liikmesriikide nende teatavate 
riiklike õigusmeetmete standardhälbe, 
millega lubatakse terviseriskiga seotud 
väljamaksete jagamine kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate vahel ja mis 
vastavad teatavatele kriteeriumidele.

2. Et tagada käesoleva artikli ühtseid 
kohaldamistingimusi ning selleks, et 
lihtsustada artikli 105 lõikes 4 osutatud 
tervisekindlustusriski komponendi 
arvutamist, töötab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve välja 
rakenduslikud tehnilised standardid, 
millega kehtestatakse […] liikmesriikide 
nende teatavate riiklike õigusmeetmete 
standardhälve, millega lubatakse 
terviseriskiga seotud väljamaksete 
jagamine kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate vahel ja mis 
vastavad artikli 111 lõike 1 punktis q 
osutatud delegeeritud õigusaktiga 
kehtestatud üksikasjalikele



AM\877719ET.doc 77/141 PE472.278v01-00

ET

kriteeriumidele.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 
12. septembriks 2012.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
teises lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) 
nr 1094/2010 artiklis 15 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et lihtsustada artikli 105 lõikes 4 
osutatud tervisekindlustusriski komponendi 
arvutamist, arvutab ja avaldab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve liikmesriikide nende teatavate 
riiklike õigusmeetmete standardhälbe, 
millega lubatakse terviseriskiga seotud 
väljamaksete jagamine kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate vahel ja mis 
vastavad teatavatele kriteeriumidele.

2. Selleks et lihtsustada artikli 105 lõikes 4 
osutatud tervisekindlustusriski komponendi 
arvutamist, avaldab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve vastavalt 
asjaomaste liikmesriikide 
järelevalveasutuste esitatud arvutustele 
direktiivi 209/138/EÜ artikli 104 lõike 4 
järgi liikmesriikide nende teatavate riiklike 
õigusmeetmete standardhälbe, millega 
lubatakse terviseriskiga seotud 
väljamaksete jagamine kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate vahel ja mis 
vastavad järgmistele kriteeriumidele:
a) nõuete või riskide jagamise süsteem on 
läbipaistev ja üksikasjalikult täpsustatud 
selle perioodi eel, mille kohta see kehtib;
b) nõuete või riskide jagamise süsteem, 
kindlustusandjate arv, kes terviseriskide 
tasakaalustamise süsteemis (HRES) 
osalevad, ja HRESist tulenevate 
ettevõtlusriskide omapärad tagavad, et iga 
HRESis osaleva kindlustusandja 
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HRESiga seotud tegevuse volatiilsust 
vähendatakse oluliselt HRESi abil nii 
preemia kui ka eraldiseriskiga seoses;
c) HRESi-põhine tervisekindlustus on 
kohustuslik ja toimib osalise või täieliku 
alternatiivina tervisekindlustusele, mida 
pakub riiklik või 
sotsiaalkindlustussüsteem;
d) HRESis osalevate kindlustusandjate 
maksejõuetuse korral garanteerivad üks 
või mitu valitsust, et täidetakse täielikult 
kindlustusvõtjate nõuded HRESis 
osalevatele kindlustusettevõtjatele;
e) juhul kui kehtestatakse uus HRES või 
muudetakse oluliselt olemasolevat ning 
seetõttu puuduvad varasemad andmed 
standardhälbe arvutamiseks, kuid 
punktide a kuni d nõuded on sisuliselt 
täidetud, määratakse standardhälve 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
ekspertotsusega. Ekspertotsuse 
põhjendused avalikustatakse.
Komisjon võib vastavalt artiklile 310a 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis 
sätestavad lisakriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20 (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et lihtsustada artikli 105 lõike 
5 punktis 1 osutatud tururiski 
komponendi arvutamist, täidab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve järgmisi ülesandeid:
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a) avaldab nimekirja piirkondlikest 
omavalitsustest ja kohalikest 
ametiasutustest, kellele esitatavaid 
nõudeid käsitletakse nõuetena selle 
keskvalitsuse vastu, kelle jurisdiktsioonis 
nad on loodud, tingimusel, et kõnealuste 
nõuete riskide vahel puudub erinevus 
tulenevalt piirkondlike omavalitsuste ja 
kohalike ametiasutuste iseseisvast 
maksukogumisõigusest ja on olemas 
konkreetsed institutsioonilised 
korraldused, millega vähendatakse 
maksejõuetuse riski.
b) täpsustab artikli 105 lõikes 5 osutatud 
valuutariski alakomponendi 
kohandamised, mis tuleb teha seoses 
euroga seotud vääringutega.
c) täpsustab artikli 106 lõikes 2 osutatud 
asjakohase aktsiaindeksi, arvutab artiklis 
106 osutatud sümmeetrilise kohandamise 
ning avaldab igakuiselt asjaomase teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 109a – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve töötab 
välja rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada lõike 2a punktide 
a ja b kohase kategoriseerimise 
tingimused.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
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[kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
kõnealused rakenduslikud tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 
1094/2010 artiklis 15 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid Regulatiivsed tehnilised standardid

Or. en

Muudatusettepanek 402
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, et sätestada järgmised 
asjaolud:

1. Selleks et tagada järjekindel 
ühtlustamine seoses artiklitega 101 ja
103–109, töötab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada:

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) vastaspoole maksejõuetuse riski 
kapitalinõude hindamisel kasutatav 
meetod artiklis 105 osutatud kesksetele 
vastaspooltele avatuse korral. Kõnealused 
parameetrid määratakse selleks, et tagada 
järjekindlus sellistele riskidele avatuse 
kohtlemisega krediidiasutuste ja 
investeerimisettevõtete puhul, nagu nõuab 
direktiiv 2012/xx./EL (CRD IV);

Or. en

Selgitus

Et tagada kooskõla EMIRiga ning kesksete vastaspoolte riskidele avatuse käsitlusega CRD4s, 
on vaja tagada, et keskse vastaspoole kaudu arveldatavaid tuletisinstrumente koheldaks 
soodsamalt kui neid, mida selliselt ei arveldata.

Muudatusettepanek 404
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – punkt m 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) lähenemisviis, mida tuleb kasutada 
artikli 212 tähenduses sidusettevõtja 
puhul solventsuskapitalinõude 
arvutamisel, eelkõige artikli 105 lõikes 5 
osutatud aktsiakursiriski alakomponendi 
arvutamisel, võttes arvesse asjaomaste 
sidusettevõtjate väärtuse kõikumise 
tõenäolist vähenemist, mis tuleneb 

välja jäetud
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asjaomaste investeeringute strateegilisest 
olemusest ja osalust omava ettevõtja 
mõjust nimetatud sidusettevõtjatele;

Or. en

Selgitus

Sidusettevõtjate tulemused on kindlustusandja või edasikindlustusandjaga tulemustega 
tõenäoliselt tugevas korrelatsioonis. Ei ole põhjust eeldada, et neis osalemist peaks käsitlema 
vähem riskantsena kui aktsiaettevõtteid ja rakendama nende suhtes vastavat erikohtlemist.

Muudatusettepanek 405
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) täpsed kriteeriumid, millele peavad 
vastama õigusmeetmete võtmist käsitlevad 
siseriiklikud sätted, ning standardhälbe 
arvutamise nõuded, et lihtsustada artikli 
109a lõikes 2 osutatud 
tervisekindlustusriski komponendi 
arvutamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 109a lõikes 2 kehtestatakse erand teatud erastatud tervisekindlustusandjatele. Eesmärk 
on tagada, et selliste ettevõtete puhul saaksid kapitalinõuded olla teistest 
tervisekindlustusandjatest madalamad. Sellise erandi järele puudub vajadus. Raamdirektiiv 
sisaldab riiklike omapärade käsitlemiseks selliseid mehhanisme nagu ettevõttespetsiifilised 
parameetrid või sisemudelid.

Muudatusettepanek 406
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, sätestades 
kvantitatiivsed piirangud ja varade 
nõuetekohasuse kriteeriumid. Selliseid 
delegeeritud õigusakte kohaldatakse
kindlustustehnilisi eraldisi katvate varade 
suhtes, v.a sellised 
elukindlustuslepingutega seoses 
olemasolevad varad, mille puhul 
investeerimisriski kannavad 
kindlustusvõtjad. Komisjon vaatab
kõnealused meetmed standardvalemi ja 
finantsturgude arengute valguses läbi.

2. Selleks et tagada järjekindel 
ühtlustamine seoses 
solventsuskapitalinõudega, võib Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve töötada välja regulatiivsete 
tehniliste standardite kavandeid, 
sätestades kvantitatiivsed piirangud ja 
varade nõuetekohasuse kriteeriumid, et 
ohjata riske, mis ei ole piisavalt kaetud 
alakomponendiga.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve võib 
esitada kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. märtsiks 2012.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.
Selliseid regulatiivseid tehnilisi 
standardeid võib kohaldada
kindlustustehnilisi eraldisi katvate varade 
suhtes, v.a sellised 
elukindlustuslepingutega seoses 
olemasolevad varad, mille puhul 
investeerimisriski kannavad 
kindlustusvõtjad. Komisjon võib vaadata
kõnealused regulatiivsed tehnilised 
standardid läbi, võttes arvesse
standardvalemi ja finantsturgude arengut.

Or. en
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Muudatusettepanek 407
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2009/139/EÜ
Artikkel 129 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) artikli 129 lõikesse 4 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Selleks et arvutada lõikes 3 osutatud 
piirmäärasid, ei kohustata 
kindlustusandjaid arvutama 
solventsuskapitalinõuet kvartaalselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 408
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 29
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 135 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) investeeringutest tulenevate riskide 
kindlaksmääramine, mõõtmine, jälgimine,
juhtimine ja aruandlus seoses artikli 132 
lõike 2 esimese lõiguga;

a) investeeringutest tulenevate riskide 
kindlaksmääramine, mõõtmine, jälgimine,
juhtimine ja sisearuandlus seoses artikli 
132 lõike 2 esimese lõiguga;

Or. pt

Muudatusettepanek 409
Miguel Portas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 29
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 135 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 132 lõike 4 teises lõigus osutatud 
tuletisinstrumentidesse ja varadesse 
tehtavatest investeeringutest tulenevate 
eririskide kindlaksmääramine, mõõtmine, 
jälgimine, juhtimine ja aruandlus.

b) artikli 132 lõike 4 teises lõigus osutatud 
tuletisinstrumentidesse ja varadesse 
tehtavatest investeeringutest tulenevate 
eririskide kindlaksmääramine, mõõtmine, 
jälgimine, juhtimine ja sisearuandlus.

Or. pt

Muudatusettepanek 410
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui finantsturud erakordselt 
langevad, mida Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve on 
käesoleva lõike kohaselt kinnitanud, võib 
järelevalveasutus pikendada lõike 3 teises 
lõigus sätestatud perioodi asjakohase 
ajavahemiku võrra, võttes arvesse kõiki 
asjaomaseid tegureid.

Juhul kui finantsturud erakordselt 
langevad, võib järelevalveasutus pikendada 
lõike 3 teises lõigus sätestatud perioodi 
asjakohase ajavahemiku võrra, võttes 
arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 4



PE472.278v01-00 86/141 AM\877719ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ilma et see piiraks määruse …/… artikli 
18 kohaste Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve volituste 
kohaldamist, adresseerib Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve käesoleva lõike kohaldamisel 
pärast asjaomase järelevalveasutuse 
taotlust kõnealusele asutusele 
finantsturgude erakordse languse 
olemasolu kinnitava üksikotsuse.
Finantsturud langevad erakordselt, kui 
üks või mitu kindlustus- või 
edasikindlustusandjat ei suuda täita 
käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud 
nõudeid selles määratletud aja jooksul
finantsturgude languse tõttu, mis on 
ettenägematu ja järsk ning mis erineb 
majandustsükli langustest ning mis on juba 
tõsiselt ja negatiivselt mõjutanud ühe või 
mitme sellise kindlustus- ja 
edasikindlustusandja finantsolukorda, mis 
koos moodustavad olulise osa ühe või 
mitme liikmesriigi kindlustus- või 
edasikindlustusturust.

„Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1094/2010 artikli 19 kohaste Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve volituste kohaldamist, võib 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve anda 
välja määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 
16 kohase soovituse, avaldades arvamust, 
et finantsturud on erakordses languses,
kui on toimunud finantsturgude langus, 
mis on ettenägematu ja järsk ning mis 
erineb majandustsükli langustest ning mis 
on juba tõsiselt ja negatiivselt mõjutanud 
ühe või mitme sellise kindlustus- ja 
edasikindlustusandja finantsolukorda, mis 
koos moodustavad olulise osa ühe või 
mitme liikmesriigi kindlustus- või 
edasikindlustusturust. 

Or. en

Muudatusettepanek 412
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ilma et see piiraks määruse …/… artikli 
18 kohaste Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve volituste 
kohaldamist, adresseerib Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve käesoleva lõike kohaldamisel 

„Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1094/2010 artikli 18 kohaste Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve volituste kohaldamist, 
adresseerib Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve käesoleva 
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pärast asjaomase järelevalveasutuse 
taotlust kõnealusele asutusele 
finantsturgude erakordse languse 
olemasolu kinnitava üksikotsuse.
Finantsturud langevad erakordselt, kui üks 
või mitu kindlustus- või 
edasikindlustusandjat ei suuda täita 
käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud 
nõudeid selles määratletud aja jooksul 
finantsturgude languse tõttu, mis on 
ettenägematu ja järsk ning mis erineb 
majandustsükli langustest ning mis on juba 
tõsiselt ja negatiivselt mõjutanud ühe või 
mitme sellise kindlustus- ja 
edasikindlustusandja finantsolukorda, mis 
koos moodustavad olulise osa ühe või 
mitme liikmesriigi kindlustus- või 
edasikindlustusturust.

lõike kohaldamisel pärast asjaomase 
järelevalveasutuse taotlust kõnealusele 
asutusele finantsturgude erakordse languse 
olemasolu kinnitava üksikotsuse.
Finantsturud langevad erakordselt, kui üks 
või mitu kindlustus- või 
edasikindlustusandjat ei suuda täita 
käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud 
nõudeid selles määratletud aja jooksul 
finantsturgude languse tõttu, mis on 
ettenägematu ja järsk ning mis erineb 
majandustsükli langustest ning mis on juba 
tõsiselt ja negatiivselt mõjutanud ühe või 
mitme sellise kindlustus- ja 
edasikindlustusandja finantsolukorda, mis 
koos moodustavad olulise osa ühe või 
mitme liikmesriigi kindlustus- või 
edasikindlustusturust.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve vaatab 
vähemalt korra kuus läbi, kas neljandas 
lõigus osutatud tingimused on 
läbivaatamise päeval veel täidetud, ning 
tunnistab kõnealuse otsuse kehtetuks, kui 
enam ei täideta ühte või mitut neljandas 
lõigus osutatud tingimust, mille alusel 
otsus oli tehtud. Selleks adresseerib 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
asjaomasele järelevalveasutusele 
üksikotsuse, et finantsturgude erakordne 
langus on lõppenud.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve vaatab 
vähemalt korra kuus läbi, kas neljandas 
lõigus osutatud tingimused on 
läbivaatamise päeval veel täidetud, ning 
tunnistab kõnealuse soovituse kehtetuks, 
kui enam ei täideta ühte või mitut neljandas 
lõigus osutatud tingimust, mille alusel 
soovitus oli tehtud. Selleks adresseerib 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
asjaomasele järelevalveasutusele 
üksiksoovituse, et finantsturgude 
erakordne langus on lõppenud.
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Or. en

Muudatusettepanek 414
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutused võtavad kõik 
meetmed, et Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve soovitusi 
järgida.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks asjaomaste 
järelevalveasutuste pädevust, teevad nad 
kõik, mis nende võimuses, et teatada 
järelevalvekolleegiumide raames oma 
otsusest keelduda lõikes 4 osutatud 
perioodi pikendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõikes 4 osutatud perioodi 
pikendamisest keeldumise otsus 
järelevalveasutuse poolt tekitab 
järelevalvekolleegiumis erinevaid 
seisukohti, võib konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja või mis tahes teine 
asjaomane järelevalveasutus 
konsulteerida Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega 
konsulteeritakse ühe kuu jooksul ja sellest 
teavitatakse kõiki asjaomaseid 
järelevalveasutusi. Juhul kui Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega konsulteeriti, kaalub 
asjaomane järelevalveasutus enne oma 
otsuse vastuvõtmist nõuetekohaselt 
kõnealust nõuannet. Kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1094/2010 artikli 19 lõikega 2 
tegutseb Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve selles 
etapis vahendajana.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seitsme päeva jooksul alates soovituse 
väljaandmisest kinnitab iga asjaomane 
järelevalveasutus, kas ta järgib või 
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kavatseb seda soovitust järgida. Juhul kui 
järelevalveasutus ei järgi või ei kavatse 
soovitust järgida, teatab ta sellest Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvele, nimetades põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõigud 5 c ja 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikes 6 osutatud 
tähtaja jooksul ei ole kolleegiumis 
kokkulepet saavutatud ja 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja või mis 
tahes asjaomane järelevalveasutus on 
pöördunud järelevalveasutuse keelduva 
otsuse suhtes määruse (EL) nr 1904/2010 
artikli 19 kohaselt Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve poole, 
viivitab asjaomane järelevalveasutus oma 
otsusega ning ootab seni, kuni Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve teeb kõnealuse määruse 
artikli 19 lõike 3 kohase otsuse ja võtab 
vastu oma otsuse vastavalt Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve otsusele.
Lõigetes 5 ja 6 osutatud ajavahemikke 
käsitatakse lepitusperioodina kõnealuse 
määruse artikli 19 lõike 2 tähenduses.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve teeb oma 
otsuse kahe kuu jooksul. Küsimusega ei 
pöörduta Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve poole 
pärast vastavas lõikes osutatud 
ajavahemiku möödumist ega pärast 
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kokkuleppe saavutamist asjaomaste 
järelevalveasutuste vahel.”

Or. en

Muudatusettepanek 419
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 138 – lõige 4 – lõik 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele 
avalikustab fakti, et järelevalveasutus ei 
järgi või ei kavatse soovitust järgida.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve võib ka 
otsustada avalikustada järelevalveasutuse 
poolt esitatud põhjendused soovituse 
mittejärgimiseks. Järelevalveasutusele 
teatatakse sellisest avalikustamisest ette.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 32
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 155 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib vastuvõtva liikmesriigi 
järelevalveasutus suunata küsimuse 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele ning 
paluda temalt abi vastavalt määruse 
…/2010 [Euroopa Kindlustus- ja 

Lisaks võib vastuvõtva liikmesriigi 
järelevalveasutus või päritoluriigi 
järelevalveasutus suunata küsimuse 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele ning 
paluda temalt abi vastavalt määruse (EL) 
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Tööandjapensionide Järelevalve] artiklile 
19. Sellisel juhul võib Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
tegutseda vastavalt kõnealuse artikliga 
antud volitustele.

nr 1094/2010 artikli 19 lõigetele 1–4 ja 6.
Sellisel juhul võib Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve tegutseda 
vastavalt kõnealuse artikliga antud 
volitustele.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas sekkumiseks on paremas positsioonis vastuvõttev liikmesriik või 
päritoluliikmesriik. Vastuvõtva liikmesriigi sekkumisvolitused ei pruugi eriti seoses 
olemasolevate kindlustuslepingutega olla kindlustusandjapoolse seaduserikkumise 
peatamiseks piisavad.

Muudatusettepanek 421
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 33
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 158 – lõige 2 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib vastuvõtva liikmesriigi 
järelevalveasutus suunata küsimuse 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele ning 
paluda temalt abi vastavalt määruse 
…/2010 [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve] artiklile 
19. Sellisel juhul võib Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
tegutseda vastavalt kõnealuse artikliga 
antud volitustele.

Lisaks võib vastuvõtva liikmesriigi 
järelevalveasutus või päritoluriigi 
järelevalveasutus suunata küsimuse 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele ning 
paluda temalt abi vastavalt määruse (EL) 
nr 1094/2010 artikli 19 lõigetele 1–4 ja 6.
Sellisel juhul võib Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve tegutseda 
vastavalt kõnealuse artikliga antud 
volitustele.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas sekkumiseks on paremas positsioonis vastuvõttev liikmesriik või 
päritoluliikmesriik. Vastuvõtva liikmesriigi sekkumisvolitused ei pruugi eriti seoses 
olemasolevate kindlustuslepingutega olla kindlustusandja poolse seaduserikkumise 
peatamiseks piisavad.
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Muudatusettepanek 422
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 159

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Artikkel 159 asendatakse 
järgmisega:

„Artikkel 159
Statistiline teave piiriüleste tegevuste 

kohta
Iga kindlustusettevõte teatab oma 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele 
eraldi asutamisõiguse raames tehtud 
tehingute ja teenuste osutamise 
vabaduse raames tehtud tehingute kohta 
preemiate, nõuete ja komisjonitasude 
summad, lahutamata edasikindlustust, 
liikmesriikide kaupa ja järgmiselt:
a) kahjukindlustuse kohta
tegevusvaldkonniti, nagu on sätestatud 
vastavas delegeeritud õigusaktis;
b) elukindlustuse kohta iga 
tegevusvaldkonna I kuni IX osas, nagu on 
sätestatud vastavas delegeeritud 
õigusaktis.
I lisa osa A kategooria 10 kohta, 
hõlmamata vedaja vastutust, peab 
asjaomane kindlustusettevõte samuti 
teatama järelevalveasutusele nõuete 
esitamissageduse ja keskmise 
maksumuse.
Päritoluliikmesriigi järelevalveasutus 
edastab esimeses ja teises lõigus osutatud 
teabe mõistliku aja jooksul ja 
agregeeritud kujul nõudmisel iga 
asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutustele.”



PE472.278v01-00 94/141 AM\877719ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

artikkel 159 peaks olema segmenteeritud samade tegevusvaldkondade kaupa kui Solventsus 
II-s ja mitte kategooriate kaupa

Muudatusettepanek 423
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 ning artikli 134 
lõike 1 teisest lõigust tuleb 
üleminekuperioodil rakendada sama 
kohtlemist, kui on sätestatud artikli 172 
lõikes 3 ja artikli 134 lõike 1 teises lõigus, 
edasikindlustuslepingute suhtes, mis on 
sõlmitud kindlustusandjatega, kelle 
peakontor asub sellises kolmandas riigis, 
kelle solventsusrežiim tõenäoliselt ei vasta 
31. detsembri 2012 seisuga täielikult 
samaväärsuse hindamise kriteeriumidele, 
millele on osutatud lõikes 1. 
Üleminekuperiood kestab maksimaalselt 
viis aastat alates artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäevast. 
Seda erandit kohaldatakse üksnes juhul, 
kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
lõikele 6, et kolmas riik täidab 
kindlaksmääratud tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.
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Muudatusettepanek 424
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 ning artikli 134 
lõike 1 teisest lõigust tuleb 
üleminekuperioodil rakendada sama 
kohtlemist, kui on sätestatud artikli 172 
lõikes 3 ja artikli 134 lõike 1 teises lõigus, 
edasikindlustuslepingute suhtes, mis on 
sõlmitud kindlustusandjatega, kelle 
peakontor asub sellises kolmandas riigis, 
kelle solventsusrežiim tõenäoliselt ei vasta 
31. detsembri 2012 seisuga täielikult 
samaväärsuse hindamise kriteeriumidele, 
millele on osutatud lõikes 1. 
Üleminekuperiood kestab maksimaalselt 
viis aastat alates artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäevast. 
Seda erandit kohaldatakse üksnes juhul, 
kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
lõikele 6, et kolmas riik täidab 
kindlaksmääratud tingimusi.

4. Olenemata lõikest 1 võib komisjon 
kooskõlas artikliga 301a piiratud ajaks 
ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve abiga 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artikli 33 lõikega 2 otsustada, et 
kõnealuse kolmanda riigi kohaldatav 
solventsusrežiim selliste 
edasikindlustusandjate tegevuse suhtes, 
kelle peakontor asub kõnealuses 
kolmandas riigis, on samaväärne I 
jaotises sätestatuga, kui kolmas riik täidab 
vähemalt järgnevaid tingimusi:

a) kolmas riik on võtnud vastu 
lähenemiskava, et seda kohustust täita;
b) kõnealuse kohustuse täitmiseks on 
eraldatud piisavalt vahendeid;
c) kooskõlas artikliga 264 on sõlmitud 
lepingud, et vahetada konfidentsiaalset 
järelevalvealast teavet;
d) hindamisega on leitud, et kolmas riik 
vastab peamistele põhimõtetele, 
põhimõtetele ja standarditele, mille on 
vastu võtnud Rahvusvaheline 
kindlustusjärelevalve amet.
Kõik otsused ajutise samaväärsuse kohta 
võtavad kooskõlas artikliga 177 arvesse 
komisjoni aruandeid. Kõnealuseid 
otsuseid vaadatakse korrapäraselt üle 
asjaomase kolmanda riigi eduaruannete 



PE472.278v01-00 96/141 AM\877719ET.doc

ET

põhjal, mida iga kuue kuu järel esitatakse 
komisjonile ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvele, kes 
neid hindavad.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
oma veebisaidil kõikide esimeses lõigus 
osutatud kolmandate riikide loendi ja 
ajakohastab seda.
Komisjon võib võtta kooskõlas artikliga 
301a vastu delegeeritud õigusakte, mis 
täpsustavad lähemalt esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 ning artikli 134 
lõike 1 teisest lõigust tuleb 
üleminekuperioodil rakendada sama 
kohtlemist, kui on sätestatud artikli 172 
lõikes 3 ja artikli 134 lõike 1 teises lõigus, 
edasikindlustuslepingute suhtes, mis on 
sõlmitud kindlustusandjatega, kelle 
peakontor asub sellises kolmandas riigis, 
kelle solventsusrežiim tõenäoliselt ei vasta 
31. detsembri 2012 seisuga täielikult 
samaväärsuse hindamise kriteeriumidele, 
millele on osutatud lõikes 1. 
Üleminekuperiood kestab maksimaalselt 
viis aastat alates artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäevast. 
Seda erandit kohaldatakse üksnes juhul, 
kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
lõikele 6, et kolmas riik täidab 
kindlaksmääratud tingimusi.

4. Olenemata lõikest 1 võib komisjon 
kooskõlas artikliga 301a piiratud ajaks 
ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve abiga 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artikli 33 lõikega 2 otsustada, et 
kõnealuse kolmanda riigi kohaldatav 
solventsusrežiim selliste 
edasikindlustusandjate tegevuse suhtes, 
kelle peakontor asub kõnealuses 
kolmandas riigis, on samaväärne I 
jaotises sätestatuga, võttes arvesse 
järgmisi suunispõhimõtteid:
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a) kolmas riik on võtnud Euroopa Liidu 
ees kirjaliku kohustuse enne kõnealuse 
perioodi lõppu vastu võtta 
solventsusrežiim, mida saab hinnata kui 
samaväärset vastavalt lõikele 2, ning seda 
kohaldama;
b) kolmas riik on võtnud vastu 
lähenemiskava, et seda kohustust täita;
c) kõnealuse kohustuse täitmiseks on 
eraldatud piisavalt vahendeid;
d) kolmanda riigi käesolev 
solventsusrežiim on riskipõhine ja 
põhineb varade ja kohustuste 
majanduslikul väärtusel või saab 
selliseks;
e) kooskõlas artikliga 264 on sõlmitud 
lepingud, et vahetada konfidentsiaalset 
järelevalvealast teavet;
f) hindamisega on leitud, et kolmas riik 
vastab peamistele põhimõtetele, mille on 
vastu võtnud Rahvusvaheline 
kindlustusjärelevalve amet.
Kõik otsused ajutise samaväärsuse kohta 
võtavad kooskõlas artikliga 177 arvesse 
komisjoni aruandeid. Kõnealuseid 
otsuseid vaadatakse korrapäraselt üle 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
eduaruannete põhjal, mida iga kuue kuu 
järel esitatakse komisjonile, kes neid 
hindab.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
oma veebisaidil kõikide esimeses lõigus 
osutatud kolmandate riikide loendi ja 
ajakohastab seda.
Komisjon võib võtta kooskõlas artikliga 
301a vastu delegeeritud õigusakte, mis 
täpsustavad lähemalt esimeses lõigus 
sätestatud suunispõhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 426
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 ning artikli 134 lõike 
1 teisest lõigust tuleb üleminekuperioodil 
rakendada sama kohtlemist, kui on 
sätestatud artikli 172 lõikes 3 ja artikli 134 
lõike 1 teises lõigus, 
edasikindlustuslepingute suhtes, mis on 
sõlmitud kindlustusandjatega, kelle 
peakontor asub sellises kolmandas riigis, 
kelle solventsusrežiim tõenäoliselt ei vasta 
31. detsembri 2012 seisuga täielikult 
samaväärsuse hindamise kriteeriumidele, 
millele on osutatud lõikes 1. 
Üleminekuperiood kestab maksimaalselt 
viis aastat alates artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäevast. Seda 
erandit kohaldatakse üksnes juhul, kui 
komisjon on teinud otsuse vastavalt lõikele 
6, et kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.

4. Erandina lõikest 3 ning artikli 134 lõike 
1 teisest lõigust tuleb üleminekuperioodil 
rakendada sama kohtlemist, kui on 
sätestatud artikli 172 lõikes 3 ja artikli 134 
lõike 1 teises lõigus, 
edasikindlustuslepingute suhtes, mis on 
sõlmitud kindlustusandjatega, kelle 
peakontor asub sellises kolmandas riigis, 
kelle solventsusrežiim tõenäoliselt ei vasta 
31. detsembri 2012 seisuga täielikult 
samaväärsuse hindamise kriteeriumidele, 
millele on osutatud lõikes 1. 
Üleminekuperiood kestab maksimaalselt 
viis aastat alates artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäevast. 
Komisjon võib pikendada kõnealust 
perioodi kahe aasta võrra, kui kolmas riik 
ei ole oma kohustust täitnud, kuid on 
hästi edasi liikunud. Seda erandit 
kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon 
on teinud otsuse vastavalt lõikele 6, et 
kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.

(kohaldub ka direktiivi 2009/138/EÜ 
artiklitele 227 ja 260)

Or. en

Selgitus

Režiimi samaväärsuse suunas liikumiseks vajalikud seadusandlikud menetlused ja 
regulatiivsed muudatused nõuavad teatavat paindlikkust. Eesmärk on tagada, et 
üleminekuperioodi lõpuks oleks samaväärsuse eesmärk saavutatud. Vastasel juhul tulevad 
võrdsete mängureeglite ja ettevõtluse moonutamisega seotud probleemid lihtsalt hiljem 
nähtavale.
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Muudatusettepanek 427
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse seoses lõikega 4 
üleminekuperioodi pikkus, mis võib olla 
alla maksimaalse viie aasta, ning 
tingimused, mida kolmas riik peab täitma. 
Need tingimused hõlmavad 
järelevalveasutuste võetud kohustusi, 
nende lähenemist vastavale režiimile 
kehtestatud perioodi jooksul, režiimi 
olemasolevat või kavandatud sisu ning 
koostööd, teabevahetust ja ametisaladuse 
hoidmise kohustust.

5. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse seoses lõikega 4 
üleminekuperioodi pikkus, mis võib olla 
alla maksimaalse viie aasta, ning 
tingimused, mida kolmas riik peab täitma.
Need tingimused hõlmavad 
järelevalveasutuste võetud kohustusi, 
nende lähenemist vastavale režiimile 
kehtestatud perioodi jooksul, režiimi 
olemasolevat või kavandatud sisu ning 
koostööd, teabevahetust ja ametisaladuse 
hoidmise kohustust.

Or. en

Selgitus

Režiimi samaväärsuse suunas liikumiseks vajalikud seadusandlikud menetlused ja 
regulatiivsed muudatused nõuavad teatavat paindlikkust. Eesmärk on tagada, et 
üleminekuperioodi lõpuks oleks samaväärsuse eesmärk saavutatud. Vastasel juhul tulevad 
võrdsete mängureeglite ja ettevõtluse moonutamisega seotud probleemid lihtsalt hiljem 
nähtavale.

Muudatusettepanek 428
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 35 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 172 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Artiklile 172 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Pärast 3-aastase üleminekuperioodi 
kohaldamist alustab komisjon kolmanda 
riigi samaväärsuse suunas liikumise 
läbivaatust, võrreldes seda järgmiste 
verstapostidega:
a) solventsusrežiim on riskipõhine
b) riigil on iseseisev Rahvusvahelise 
kindlustusjärelevalve ameti põhimõtetele 
rajatud järelevalvesüsteem
c) riigis tegutseb teistes jurisdiktsioonides 
baseeruvatele (edasi)kindlustusandjatele 
avatud kindlustusturg
Vastavalt läbivaatuse järeldustele võib 
komisjon 5-aastase üleminekuperioodi 
lõpul pikendada üleminekuperioodi veel 
viie aasta võrra.
Pärast viit aastat võib juhul, kui riik on 
samaväärsuse suunas edasi liikunud, 
pikendada üleminekuperioodi veel viie 
aasta võrra.”

Or. en

Selgitus

Kindlustusettevõtluse pikaajalise iseloomu ja konkreetsel turul konkureerimise võimalikkuse 
olulisuse tõttu ei ole viis aastat piisavalt pikk aeg. Vaja on suuremat kindlust, mistõttu peaks 
olema võimalik pikendada seda veel viie aasta võrra juhul, kui samaväärsuse suunas on 
toimunud edasiliikumine. On tähtis pidada meeles, et ELil on Solventsus II väljatöötamine 
võtnud üle 15 aasta.

Muudatusettepanek 429
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 38
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 216 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu
delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse lõikes 1 osutatud otsuse 
tegemise asjaolud.

7. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve võib 
töötada välja regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid, milles täpsustatakse 
lõikes 1 osutatud otsuse tegemise asjaolud.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid komisjonile.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 40
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 227 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Nii toimides konsulteerib 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja enne 
samaväärseks tunnistamise kohta otsuse 
tegemist teiste asjaomaste 
järelevalveasutustega ja Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.
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Muudatusettepanek 431
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 41
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 227 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid, mille alusel 
hinnata, kas kolmanda riigi 
solventsusrežiim on samaväärne I jaotise 
VI peatükis sätestatuga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 432
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 42
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 227 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Erandina lõike 1 teisest lõigust võivad 
liikmesriigid üleminekuperioodil näha 
ette, et konsolideerimisgrupi maksevõime 
arvutamisel võetakse kõnealuses lõigus 
osutatud ettevõtjate puhul arvesse 
solventsuskapitalinõuet ja kõnealuse 
nõude täitmiseks vajalikke omavahendeid, 
nagu on sätestanud asjaomane kolmas 

välja jäetud
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riik. Üleminekuperiood kestab 
maksimaalselt viis aastat alates artikli 309 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
kuupäevast. Seda erandit kohaldatakse 
üksnes juhul, kui komisjon on teinud 
otsuse vastavalt lõikele 7, et kolmas riik 
täidab kindlaksmääratud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 433
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 42
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 227 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Erandina lõike 1 teisest lõigust võivad 
liikmesriigid üleminekuperioodil näha 
ette, et konsolideerimisgrupi maksevõime 
arvutamisel võetakse kõnealuses lõigus 
osutatud ettevõtjate puhul arvesse 
solventsuskapitalinõuet ja kõnealuse 
nõude täitmiseks vajalikke omavahendeid, 
nagu on sätestanud asjaomane kolmas 
riik. Üleminekuperiood kestab 
maksimaalselt viis aastat alates artikli 309 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
kuupäevast. Seda erandit kohaldatakse 
üksnes juhul, kui komisjon on teinud 
otsuse vastavalt lõikele 7, et kolmas riik 
täidab kindlaksmääratud tingimusi.

6. Olenemata lõike 5 teisest lõigust võib 
komisjon kooskõlas artikliga 301a 
piiratud ajaks ning Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve abiga 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artikli 33 lõikega 2 otsustada, et 
kõnealuse kolmanda riigi kohaldatav 
järelevalverežiim selliste 
kindlustusandjate suhtes, kelle peakontor 
asub kõnealuses kolmandas riigis, on 
samaväärne I jaotise IV peatükis 
sätestatuga, võttes arvesse järgmisi 
suunispõhimõtteid:

a) kolmas riik on võtnud Euroopa Liidu 
ees kirjaliku kohustuse enne kõnealuse 
perioodi lõppu vastu võtta järelevalvekord, 
mida saab hinnata kui samaväärset 
vastavalt lõikele 2, ning seda kohaldama;
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b) kolmas riik on võtnud vastu 
lähenemiskava, et seda kohustust täita;
c) kõnealuse kohustuse täitmiseks on 
eraldatud piisavalt vahendeid;
d) kolmanda riigi käesolev 
järelevalverežiim on riskipõhine ja 
põhineb varade ja kohustuste 
majanduslikul väärtusel või saab 
selliseks;
e) kooskõlas artikliga 264 on sõlmitud 
lepingud, et vahetada konfidentsiaalset 
järelevalvealast teavet;
f) hindamisega on leitud, et kolmas riik 
vastab peamistele põhimõtetele, mille on 
vastu võtnud Rahvusvaheline 
kindlustusjärelevalve amet.
Kõikides otsustes ajutise samaväärsuse 
kohta võetakse kooskõlas artikliga 177 
arvesse komisjoni aruandeid. Kõnealuseid 
otsuseid vaadatakse korrapäraselt üle 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
eduaruannete põhjal, mida kaks korda 
aastas esitatakse komisjonile, kes neid 
hindab.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
oma veebisaidil kõikide käesolevas artiklis 
osutatud kolmandate riikide loendi ja 
ajakohastab seda.
Komisjon võib võtta kooskõlas artikliga 
301a vastu delegeeritud õigusakte, mis 
täpsustavad lähemalt esimeses lõigus 
sätestatud suunispõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 42 a (uus)
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 227 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Artiklile 227 lisatakse järgmine 
lõige:
„8 a. Pärast 3-aastase üleminekuperioodi 
kohaldamist alustab komisjon kolmanda 
riigi samaväärsuse suunas liikumise 
läbivaatust, võrreldes seda järgmiste 
verstapostidega:
a) solventsusrežiim on riskipõhine
b) riigil on iseseisev Rahvusvahelise 
kindlustusjärelevalve ameti põhimõtetele 
rajatud järelevalvesüsteem
c) riigis tegutseb teistes jurisdiktsioonides 
baseeruvatele (edasi)kindlustusandjatele 
avatud kindlustusturg
Vastavalt läbivaatuse järeldustele võib 
komisjon 5-aastase üleminekuperioodi 
lõpul pikendada üleminekuperioodi veel 
viie aasta võrra.
Pärast viit aastat võib juhul, kui riik on 
samaväärsuse suunas edasi liikunud, 
pikendada üleminekuperioodi veel viie 
aasta võrra.”

Or. en

Selgitus

Selgitus: Kindlustusettevõtluse pikaajalise iseloomu ja konkreetsel turul konkureerimise 
võimalikkuse olulisuse tõttu ei ole viis aastat piisavalt pikk aeg. Vaja on suuremat kindlust, 
mistõttu peaks olema võimalik pikendada seda veel viie aasta võrra juhul, kui samaväärsuse 
suunas on toimunud edasiliikumine. On tähtis pidada meeles, et ELil on Solventsus II 
väljatöötamine võtnud üle 15 aasta.

Muudatusettepanek 435
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 42 a (uus)
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 230 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Artikli 230 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Konsolideeritud andmetel põhinev 
konsolideerimisgrupi tasandi 
solventsuskapitalinõue 
(konsolideerimisgrupi 
solventsuskapitalinõue) arvutatakse 
standardvalemi ning vajaduse korral 
heakskiidetud sisemudeli alusel artiklis 
100 kirjeldatud viisil ning vastavalt kas I 
jaotise VI peatüki 4. jao alajagudes 1 ja 2 
või I jaotise VI peatüki 4. jao alajagudes 1 
ja 3 sisalduvate põhimõtete järgi.”

Or. en

Selgitus

Kriis näitas liigse sisemudelitele tuginemise ohtlikkust. Käesolev muudatusettepanek tagab, et 
standardvalem arvutatakse alati, et a) hõlbustada kindlustusandjate omavahelist võrdlemist, 
b) võimaldada sisemudeli tulemuste võrdlemist standardvalemiga fokuseerimaks järelevalve 
tähelepanu peamistele erinevustele ja andmaks rohkem teavet nii sisemudeli kui ka 
regulatiivse mudeli eeliste ja puuduste kohta, ning c) sätestada sisemudeli tulemustele 
regulatiivne alammäär.

Muudatusettepanek 436
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 44
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 234

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles täpsustatakse artiklites 
220–229 sätestatud kindlustustehnilised 
põhimõtted ja meetodid ning artiklite 230–
233 kohaldamine, et tagada nende ühtne 

Et tagada käesoleva artikli järjekindel 
ühtlustamine, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada artiklites 220–229 
sätestatud kindlustustehnilised põhimõtted 
ja meetodid ning artiklite 230–233 



AM\877719ET.doc 107/141 PE472.278v01-00

ET

kohaldamine kogu liidus.” kohaldamine, võttes arvesse spetsiifiliste 
õigusstruktuuride majanduslikku 
iseloomu.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve esitab 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
1. märtsiks 2012.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses alalõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 54 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 248 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Ka oluliste haruettevõtete ja 
sidusettevõtete järelevalveasutustel 
võimaldatakse osaleda 
järelevalvekolleegiumis. Nende osalus 
piirdub siiski tõhusa teabevahetuse 
eesmärgi saavutamisega.
Konsolideerimisgrupi järelevalvaja võib 
vastavalt vajadusele kutsuda 
järelevalvekolleegiumi tegevustes osalema 
asjaomaseid Euroopa Keskpankade 
Süsteemi keskpanku (k.a Euroopa 
Keskpanga), kui kolleegiumi tegevused on 
nende vastavate ülesannete täitmise 
seisukohast olulised.
Järelevalvekolleegiumi tõhusaks 
toimimiseks võib olla vaja, et mõnda 
tegevust viiakse selles ellu vähendatud 
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arvu järelevalveasutustega.”
„Järelevalvekolleegiumi koosseisu 
kuuluvad konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja ja kõikide nende 
liikmesriikide järelevalveasutused, milles 
asuvad kõikide tütarettevõtjate 
peakontorid.
Ka oluliste haruettevõtete ja 
sidusettevõtete järelevalveasutustel 
võimaldatakse osaleda 
järelevalvekolleegiumis. Nende osalus 
piirdub siiski tõhusa teabevahetuse 
eesmärgi saavutamisega.
Konsolideerimisgrupi järelevalvaja võib 
vastavalt vajadusele kutsuda 
järelevalvekolleegiumi tegevustes osalema 
asjaomaseid Euroopa Keskpankade 
Süsteemi keskpanku (k.a Euroopa 
Keskpanga), kui kolleegiumi tegevused on 
nende vastavate ülesannete täitmise 
seisukohast olulised.
Järelevalvekolleegiumi tõhusaks 
toimimiseks võib olla vaja, et mõnda 
tegevust viiakse selles ellu vähendatud 
arvu järelevalveasutustega.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Keskpanka ja asjaomaseid Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpanku võib kutsuda 
järelevalvekolleegiumide tegevustes osalema juhul, kui kolleegiumi tegevused on keskpankade 
ülesannete täitmise seisukohast olulised, näiteks seoses ülesannetega, millega keskpangad 
panustavad finantsstabiilsuse valdkonnas.

Muudatusettepanek 438
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kontrolli teostab järelevalveasutus, mis 
oleks konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
juhul, kui kohaldataks artikli 247 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume, emaettevõtja või 
liidus tegevusloa saanud mis tahes 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
taotlusel või omal algatusel, välja arvatud 
juhul, kui komisjon on teinud eelnevalt 
otsuse asjaga seotud kolmanda riigi 
järelevalvekorra samaväärsuse kohta. Nii 
toimides konsulteerib järelevalveasutus 
enne otsuse tegemist teiste asjaomaste 
järelevalveasutustega ning Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 439
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt a
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kontrolli teostab järelevalveasutus, mis 
oleks konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
juhul, kui kohaldataks artikli 247 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume, emaettevõtja või 
liidus tegevusloa saanud mis tahes 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
taotlusel või omal algatusel, välja arvatud 
juhul, kui komisjon on teinud eelnevalt 
otsuse asjaga seotud kolmanda riigi 
järelevalvekorra samaväärsuse kohta. Nii 

„Kontrolli teostab järelevalveasutus, mis 
oleks konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
juhul, kui kohaldataks artikli 247 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume (edaspidi: 
„konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
kohusetäitja”), emaettevõtja või liidus 
tegevusloa saanud mis tahes kindlustus-
või edasikindlustusandja taotlusel või omal 
algatusel, välja arvatud juhul, kui komisjon 
on teinud eelnevalt otsuse asjaga seotud 



PE472.278v01-00 110/141 AM\877719ET.doc

ET

toimides konsulteerib järelevalveasutus
enne otsuse tegemist teiste asjaomaste 
järelevalveasutustega ning Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega.”

kolmanda riigi järelevalvekorra 
samaväärsuse kohta. Konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja kohusetäitja teeb Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega koostööd kooskõlas 
määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 33 
lõikega 2.
Nii toimides konsulteerib 
konsolideerimisgrupi järelevalvaja
kohusetäitja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve abiga 
enne samaväärseks tunnistamise kohta
otsuse tegemist teiste asjaomaste 
järelevalveasutustega. Kõnealune otsus 
tehakse vastavalt kooskõlas lõikega 2 
vastuvõetud tingimustele. 
Konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
kohusetäitja ei tee kolmanda riigiga 
seoses ühtki otsust, mis oleks vastuolus 
selle kolmanda riigi suhtes varem tehtud 
otsusega.
Kui järelevalveasutused ei nõustu 
kooskõlas teise lõiguga tehtud otsusega, 
võivad nad kolme kuu jooksul alates 
konsolideerimisgrupi järelevaataja 
kohusetäitja poolt otsusest teavitamisest 
edastada küsimuse Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalvele ja 
paluda tema abi kooskõlas määruse (EL) 
nr 1094/2010 artikli 19 lõigetega 1–3 ja 6.
Sellisel juhul võib Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve tegutseda 
vastavalt kõnealuse artikliga antud 
volitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt b
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Komisjon võib võtta kooskõlas 
artikliga 301a ning vastavalt artiklites 
301b ja 301c sätestatud tingimustele vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid selle 
hindamiseks, kas konsolideerimisgrupi 
järelevalvekord kolmandas riigis on 
samaväärne käesolevas jaotises 
sätestatuga.“

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 441
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt c 
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lisatakse lõige 4: välja jäetud
‘4. Erandina artikli 261 lõikest 1, artikli 
262 lõike 1 esimesest lõigust ja artikli 263 
teisest lõigust võivad liikmesriigid 
üleminekuperioodil toetuda 
konsolideerimisgrupi järelevalvele, mida 
teostavad kolmanda riigi 
järelevalveasutused. Üleminekuperiood 
kestab maksimaalselt viis aastat alates 
artikli 309 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevast. Seda erandit 
kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon 
on teinud otsuse vastavalt lõikele 5, et 
kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 442
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt c
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lisatakse lõige 4: välja jäetud
"4. Erandina artikli 261 lõikest 1, artikli 
262 lõike 1 esimesest lõigust ja artikli 263 
teisest lõigust võivad liikmesriigid 
üleminekuperioodil toetuda 
konsolideerimisgrupi järelevalvele, mida 
teostavad kolmanda riigi 
järelevalveasutused. Üleminekuperiood 
kestab maksimaalselt viis aastat alates 
artikli 309 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevast. Seda erandit 
kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon 
on teinud otsuse vastavalt lõikele 5, et 
kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.“

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt c
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 261 lõikest 1, artikli 262 
lõike 1 esimesest lõigust ja artikli 263 
teisest lõigust võivad liikmesriigid 
üleminekuperioodil toetuda 
konsolideerimisgrupi järelevalvele, mida 
teostavad kolmanda riigi 
järelevalveasutused. Üleminekuperiood 
kestab maksimaalselt viis aastat alates 
artikli 309 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevast. Seda erandit 
kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon 
on teinud otsuse vastavalt lõikele 5, et 
kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.

4. Erandina artikli 261 lõikest 1, artikli 262 
lõike 1 esimesest lõigust ja artikli 263 
teisest lõigust võivad liikmesriigid 
üleminekuperioodil toetuda 
konsolideerimisgrupi järelevalvele, mida 
teostavad kolmanda riigi selliste 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate 
järelevalveasutused, kelle emaettevõtja 
peakontor asub 1. jaanuari 2014. aasta 
seisuga väljaspool ühendust, v.a lõikega 5 
hõlmatud olukordades. Üleminekuperiood
kestab alates 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2018 või kuni kuupäevani, 
mil kooskõlas lõiguga 2 leitakse kolmanda 
riigi järelevalvekord olevat samaväärne 
käesolevas jaotises sätestatuga, olenevalt 
sellest, milline neist on varajasem. Seda 
erandit kohaldatakse üksnes juhul, kui 
komisjon on teinud otsuse vastavalt lõikele 
7, et kolmas riik täidab kindlaksmääratud 
tingimusi.

Hiljemalt 3 aastat pärast 1. jaanuari 2014 
vaatab komisjon iga kolmanda riigi osas, 
kelle suhtes komisjon on teinud lõike 7 
kohase otsuse, läbi selle riigi poolt 
samaväärsele korrale lähenemisel 
saavutatud edu.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse nõukogu tööd seoses kolmandate 
riikidega.

Muudatusettepanek 444
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt c
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 3 aastat pärast 1. jaanuari 2014 
ja iga 3 aasta järel vaatab komisjon iga 
kolmanda riigi osas, kelle suhtes komisjon 
on teinud lõike 7 kohase otsuse, läbi selle 
riigi poolt samaväärsele korrale 
lähenemisel saavutatud edu.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt d
Direktiiv 2009/138
Artikkel 260 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lisatakse lõige 5: välja jäetud
‘5. Komisjon võib kooskõlas artikliga 
301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse seoses lõikega 4 
üleminekuperioodi pikkus, mis võib olla 
alla maksimaalse viie aasta, ning 
tingimused, mida kolmas riik peab täitma. 
Need tingimused hõlmavad 
järelevalveasutuste võetud kohustusi, 
nende lähenemist vastavale režiimile 
kehtestatud perioodi jooksul, režiimi
olemasolevat või kavandatud sisu ning 
koostööd, teabevahetust ja ametisaladuse 
hoidmise kohustust.“

Or. en

Muudatusettepanek 446
Peter Skinner



AM\877719ET.doc 115/141 PE472.278v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt d
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lisatakse lõige 5: välja jäetud
5. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse seoses lõikega 4 
üleminekuperioodi pikkus, mis võib olla 
alla maksimaalse viie aasta, ning 
tingimused, mida kolmas riik peab täitma. 
Need tingimused hõlmavad 
järelevalveasutuste võetud kohustusi, 
nende lähenemist vastavale režiimile 
kehtestatud perioodi jooksul, režiimi 
olemasolevat või kavandatud sisu ning 
koostööd, teabevahetust ja ametisaladuse 
hoidmise kohustust.

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi samaväärsus on küsimus, mida tuleks käsitleda Solventsus II 
rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek 447
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt d
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse seoses lõikega 4 

5. Ilma et see piiraks lõike 4 teise lõigu 
kohaldamist, võib komisjon kooskõlas 
artikliga 301a piiratud ajaks ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve abiga 
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üleminekuperioodi pikkus, mis võib olla 
alla maksimaalse viie aasta, ning 
tingimused, mida kolmas riik peab täitma. 
Need tingimused hõlmavad 
järelevalveasutuste võetud kohustusi, 
nende lähenemist vastavale režiimile 
kehtestatud perioodi jooksul, režiimi 
olemasolevat või kavandatud sisu ning 
koostööd, teabevahetust ja ametisaladuse 
hoidmise kohustust.

kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artikli 33 lõikega 2 otsustada, et 
kõnealuse kolmanda riigi kohaldatav 
järelevalverežiim selliste 
kindlustusandjate suhtes, kelle peakontor 
asub kõnealuses kolmandas riigis, on 
samaväärne käesolevas jaotises 
sätestatuga, võttes arvesse järgmisi 
suunispõhimõtteid:

a) kolmas riik on võtnud Euroopa Liidu 
ees kirjaliku kohustuse enne kõnealuse 
perioodi lõppu vastu võtta järelevalvekord, 
mida saab hinnata kui samaväärset 
vastavalt lõikele 3, ning seda kohaldama;
b) kolmas riik on võtnud vastu 
lähenemisprogrammi, et seda kohustust 
täita;
c) kõnealuse kohustuse täitmiseks on 
eraldatud piisavalt vahendeid;
d) kolmanda riigi käesolev 
järelevalverežiim on riskipõhine ja 
põhineb varade ja kohustuste 
majanduslikul väärtusel või saab 
selliseks;
e) kooskõlas artikliga 264 on sõlmitud 
lepingud, et vahetada konfidentsiaalset 
järelevalvealast teavet;
f) hindamisega on leitud, et kolmas riik 
vastab peamistele põhimõtetele, mille on 
vastu võtnud Rahvusvaheline 
kindlustusjärelevalve amet.
Kõik otsused ajutise samaväärsuse kohta 
võtavad kooskõlas artikliga 177 arvesse 
komisjoni aruandeid. Kõnealuseid 
otsuseid vaadatakse korrapäraselt üle 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
eduaruannete põhjal, mida kaks korda 
aastas esitatakse komisjonile ja Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvele, kes neid hindavad.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve avaldab 
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oma veebisaidil kõikide käesolevas artiklis 
osutatud kolmandate riikide loendi ja 
ajakohastab seda.
Komisjon võib võtta kooskõlas artikliga 
301a vastu delegeeritud õigusakte, mis 
täpsustavad lähemalt esimeses lõigus 
sätestatud suunispõhimõtteid.
Kui komisjon võtab esimese lõigu kohaselt 
vastu otsuse kolmanda riigi 
järelevalvekorra kohta, käsitatakse 
kõnealust otsust lõikes 1 osutatud 
kontrolli osas määravana.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt e
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lisatakse lõige 6: välja jäetud
"6. Komisjon võib seoses kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiividega võtta vastu 
lõikes 4 osutatud otsuse, et kolmas riik 
täidab lõikes 4 osutatud tingimusi ja 
järgib delegeeritud õigusakti.
Kõnealused otsused võetakse vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa kindlustus- ja 
ametipensionikomiteega ning vastavalt 
artikli 301 lõikes 2 osutatud regulatiivsele 
menetlusele. Kõnealused otsused 
vaadatakse korrapäraselt läbi.”

Or. en
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Muudatusettepanek 449
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 62 – alapunkt e
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 260 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pärast 3-aastase üleminekuperioodi 
kohaldamist alustab komisjon kolmanda 
riigi samaväärsuse suunas liikumise 
läbivaatust, võrreldes seda järgmiste 
verstapostidega:
a) solventsusrežiim on riskipõhine
b) riigil on iseseisev Rahvusvahelise 
kindlustusjärelevalve ameti põhimõtetele 
rajatud järelevalvesüsteem
c) riigis tegutseb teistes jurisdiktsioonides 
baseeruvatele (edasi)kindlustusandjatele 
avatud kindlustusturg
Vastavalt läbivaatuse järeldustele võib 
komisjon 5-aastase üleminekuperioodi 
lõpul pikendada üleminekuperioodi veel 
viie aasta võrra.
Pärast viit aastat võib juhul, kui riik on 
samaväärsuse suunas edasi liikunud, 
pikendada üleminekuperioodi veel viie 
aasta võrra.

Or. en

Selgitus

Kindlustusettevõtluse pikaajalise iseloomu ja konkreetsel turul konkureerimise võimalikkuse 
olulisuse tõttu ei ole viis aastat piisavalt pikk aeg. Vaja on suuremat kindlust, mistõttu peaks 
olema võimalik pikendada seda veel viie aasta võrra juhul, kui samaväärsuse suunas on 
toimunud edasiliikumine. On tähtis pidada meeles, et ELil on Solventsus II väljatöötamine 
võtnud üle 15 aasta.

Muudatusettepanek 450
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 69 a (uus)
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69 a) Artiklile 308 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Alates 1. jaanuarist 2013 tagavad 
liikmesriigid, et järelevalveasutustel on 
piisavad volitused solventsuskapitalinõude 
sisemudeli alusel arvutamise taotluste 
käsitlemiseks ning et järelevalveasutused 
on kohustatud selliseid taotlusi kaaluma.”

Or. en

Selgitus

Ettevõtted ei peaks saama karistada oma sisemudeli kasutamise võimaluse puudumisega, mis 
tuleneb taotluse läbivaatamisega viivitamisest regulaatori poolt. Arvestades, et võimalikku 
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve sekkumist hõlmav taotluse 
läbivaatamise ajaraamistik võib võtta kuni üheksa kuud, on vaja, et turgu reguleerivad 
asutused saaksid käsitleda sisemudeli taotlusi alates 1. jaanuarist 2013, tagamaks, et 
protsessi saab 1. jaanuariks, rakenduskuupäevaks, aegsasti lõpule viia.

Muudatusettepanek 451
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 3, ei kohaldata artikli 41 
lõikeid 1 ja 3 maksimaalselt kolmeaastase 
perioodi jooksul alates kuupäevast, millele 
on osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

3. Kuni 1. jaanuarini 2014 tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusele ja 
edasikindlustusele kohaldatakse nende 
vastavates jurisdiktsioonides enne 1. 
jaanuari kehtivaid kapitali- ja 
aruandlusnõudeid.

Ilma et see piiraks eelmise lõigu 
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kohaldamist, võivad järelevalveasutused, 
konkreetse ettevõtte Solventsus II 
rakendamise suunas liikumise seireks, 
nõuda juhtumipõhiselt 
kindlustusandjatelt ja 
edasikindlustusandjatelt, et nad 
arvutaksid välja kõik või mõne järgmistest 
näitajatest: solventsuskapitalinõue, 
miinimumkapitalinõue, omavahendite 
summa, määraksid kindlaks bilansi 
vastavalt käesolevale direktiivile, ning 
edastaksid vastava teabe 
järelevalveasutustele.

Or. en

Selgitus

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible. Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Muudatusettepanek 452
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on võtnud vastu
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 3, ei kohaldata artikli 41 
lõikeid 1 ja 3 maksimaalselt kolmeaastase 
perioodi jooksul alates kuupäevast, millele 
on osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

3. Vastavalt artiklile 308b ja alates 1. 
juulist 2013:
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a) arvutavad kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga hinnangulise 
solventsuskapitalinõude, 
miinimumkapitalinõude, omavahendite 
suuruse ja bilansi ja teevad kõnealused 
andmed järelevalveasutustele 
kättesaadavaks; 
b) täidavad kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad vastavalt artiklile 
35 järelevalveasutustele iga-aastaste 
aruannete vormis teabe esitamise 
kohustust; liikmesriigid võivad loobuda 
teabe esitamise kohustuse kohaldamisest 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate 
puhul, kes ei täida täielikult nõuet omada 
asjakohaseid süsteeme ja struktuure 
kooskõlas artikli 35 lõikega 5.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 3, ei kohaldata artikli 41 
lõikeid 1 ja 3 maksimaalselt kolmeaastase 
perioodi jooksul alates kuupäevast, millele 
on osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

3. Ilma et see piiraks artikli 308b 
kohaldamist, alates 1. juulist 2013. a 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad:

a) arvutavad solventsuskapitalinõude, 
miinimumkapitalinõude, omavahendite 
hulga, määravad kindlaks bilansi 
kooskõlas käesoleva direktiiviga;
b) esitavad järelevalveasutustele artiklis 
35 osutatud teabe seoses eelmises punktis 
nimetatud nõuetega; kõnealuse teabe 
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kontrollkuupäev on pärast 1. juulit 2012, 
kuid enne 1. juulit 2013 algava 
majandusaasta esimene päev; Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve määratleb esitatavad 
blanketid.

Or. en

Selgitus

Solventsus II raamistik ei nõua kasumiaruannet, kuid nõuab teadet omavahendite 
varieerumise analüüsi kohta. Järjekindluse nimel peaks üleminekuetapis nõudma just seda 
teadet.

Muudatusettepanek 454
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Üleminekuperioodil võivad 
liikmesriigid lubada kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel avalikustada ja 
lisada järelevalveasutustele esitatavatesse 
aruannetesse ainult sellist teavet, mille 
saab kättesaadavaks teha nende juba 
olemasolevate süsteemide ja struktuuride 
kaudu, isegi kui nad ei täida sel viisil 
täielikult artiklites 35, 51 ja 53–55 
osutatud aruandlus- ja 
avalikustamiskohustusi;

Or. de

Muudatusettepanek 455
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
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Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks artikli 308b 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
järelevalveasutustel on volitused 
kindlustusandjate ja 
edasikindlustusandjate kohustamiseks 
esitama artiklis 35 osutatud andmeid 1. 
juulil 2013 või hiljem lõppeva 
majandusaasta kohta.

Or. en

Selgitus

Usaldatavusraamistiku järkjärgulise rakendamise perspektiivis ei saa nõuda artiklis 35 
nõutavat aruandlust täielikul kujul juba 2013. aastal. Vastava „üleminekuetapi” vältel 
järelevalveasutustele esitatavate blankettide määratlemise ülesande saaks anda Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele.

Muudatusettepanek 456
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 5, ei kohaldata artikli 75 
lõiget 1 maksimaalselt kümneaastase
perioodi jooksul alates kuupäevast, millele 
on osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

5. Olemasolevate lepingute sissemakstud 
preemiatele vastavate kohustustele 
vastavate kindlustus- või 
edasikindlustuskohustustega seotud 
parima hinnangu arvutamisel kasutatava 
riskivaba intressikõvera intressimäärad 
arvutatakse kümne aasta jooksul pärast 
direktiivi 2009/138/EÜ rakendamist 
endiselt direktiivi 2002/83/EÜ järgi, kui:
1. siseriiklike õigusaktide järgi arvutati 
direktiivi 2002/83/EÜ viimaseks 
kohaldamispäevaks kindlustustehnilisi 
eraldisi direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 



PE472.278v01-00 124/141 AM\877719ET.doc

ET

osa B punkti a alapunktis ii osutatud 
intressimäära kasutades ning
2. kui (edasi)kindlustusandja täidab 
jätkuvalt esimese lõigu tingimusi.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt kindlustusettevõtluse pikaajalisest iseloomust oleks selle arvutuse väikeselgi 
muutmisel tohutu mõju kindlustusandjatele, kuna nad oleksid juba sõlminud 
kindlustusvõtjatega senistel alustel pikaajalisi lepinguid. Pikaajaliste kindlustustoodete 
hinnale ja kättesaadavusele avalduva mõju vähendamiseks on vaja mõistlikku perioodi, mille 
vältel kindlustusandjad saavad ülemineku läbi teha. Kõnealuste toodete pikaajalisust 
arvestades on mõistlik anda selleks kümme aastat.

Muudatusettepanek 457
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
 Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Üleminekuperioodil võivad 
liikmesriigid lubada kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate gruppidel 
avalikustada või lisada 
järelevalveasutustele esitatavatesse 
aruannetesse ainult sellist teavet, mille 
saab kättesaadavaks teha nende juba 
olemasolevate süsteemide ja struktuuride 
kaudu, isegi kui nad ei täida sel viisil 
täielikult artikli 254 lõikes 2 ja artiklis 256 
osutatud aruandlus- ja 
avalikustamiskohustusi;

Or. de

Muudatusettepanek 458
Jean-Paul Gauzès



AM\877719ET.doc 125/141 PE472.278v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon on võtnud vastu
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 7, ei kohaldata artiklit 94 
maksimaalselt kümneaastase perioodi 
jooksul alates kuupäevast, millele on 
osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

7. Komisjon võtab vastu delegeeritud
õigusaktid, millega täpsustatakse 
põhiomavahendid, mille suhtes 
kohaldatakse artikli 308b punktis g 
osutatud üleminekusätteid seoses 
omavahendite liigitamisega, mida 
kohaldatakse kõnealustele täpsustatud 
põhiomavahenditele ja mis nõuavad, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad üleminekuperioodil vähemalt 
neid õigus- ja haldusnorme, mis on vastu 
võetud vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ 
artiklile 27, direktiivi 73/239/EMÜ 
artiklile 16 ja direktiivi 2005/68/EÜ 
artiklile 36 seoses kõnealuste 
omavahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 7, ei kohaldata artiklit 94 
maksimaalselt kümneaastase perioodi 
jooksul alates kuupäevast, millele on 
osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

7. Ilma et see piiraks artikli 94 
kohaldamist, on enne artikli 309 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
emiteeritud põhiomavahendite elemendid, 
mida võib vastavalt artiklis 310 loetletud 
direktiividele kasutada kättesaadava 
solventsusmarginaali katmiseks kuni 50% 
ulatuses, klassifitseeritud 
põhiomavahendite tasemel 1 kuni 20 
aastat pärast seda kuupäeva.
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Ilma et see piiraks artikli 94 kohaldamist, 
on enne artikli 309 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäeva emiteeritud 
põhiomavahendite elemendid, mida võib 
vastavalt artiklis 310 loetletud 
direktiividele kasutada kättesaadava 
solventsusmarginaali katmiseks kuni 25% 
ulatuses, klassifitseeritud 
põhiomavahendite tasemel 2 kuni 20 
aastat pärast seda kuupäeva.

Or. it

Selgitus

Allutatud võla suhtes uute klassifitseerimiskriteeriumide kehtestamine muudab asja tarbetult 
keerukaks ja on tõenäoline, et selle asemel, et tagada järkjärguline üleminek süsteemile 
Solventsus II, põhjustab see finantsturgudel segadust, turumoonutusi ja suurendab kapitali 
maksumust. Sobiv oleks pikem periood, et anda ettevõtjatele piisavalt aega oma allutatud 
võlg, mis on emiteeritud enne Solventsus II jõustumist, kustutada.

Muudatusettepanek 460
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti vastavalt artikli 
308b lõikele 7, ei kohaldata artiklit 94 
maksimaalselt kümneaastase perioodi 
jooksul alates kuupäevast, millele on 
osutatud artikli 309 lõike 1 esimeses 
lõigus.

7. Ilma et see piiraks artikli 94 
kohaldamist, tuleb sellised 
põhiomavahendid, mis anti välja enne 
artikli 309 lõikes 1 osutatud kuupäeva ja 
mida artiklis 310 osutatud direktiivide 
alusel saaks kasutada kasutatava 
solventsusmarginaali täitmiseks kuni 
vähemalt 50% ulatuses 
solventsusmarginaalist, lisada 1. taseme 
omavahendite hulka kuni 20 aastaks 
pärast artikli 309 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva.

Ilma et see piiraks artikli 94 kohaldamist, 
tuleb sellised põhiomavahendid, mis anti 
välja enne artikli 309 lõikes 1 osutatud 
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kuupäeva ja mida artiklis 310 osutatud 
direktiivide alusel saaks kasutada 
kasutatava solventsusmarginaali 
täitmiseks kuni 25% ulatuses 
solventsusmarginaalist, lisada 2. taseme 
omavahendite hulka kuni 20 aastaks 
pärast artikli 309 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Käesolev kommentaar ja ümbersõnastamise ettepanek kehtib ka dokumendi 2011/0006 (COD) 
artikli 308b punkti g kohta.

Muudatusettepanek 461
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Ettevõtte poolt 31. detsembril või enne 
seda soetatud omandiväärtpaberite puhul 
kasutatavad standardparameetrid 
aktsiakursiriski alakomponendi 
arvutamisel standardvalemi järgi, 
kasutamata artiklis 304 sätestatud 
võimalust, arvutatakse järgmiste 
parameetrite kaalutud keskmisena:
a) aktsiakursiriski alakomponendi artikli 
304 järgi arvutamisel kasutatav 
standardparameeter ning
b) aktsiakursiriski alakomponendi 
standardvalemi järgi arvutamisel, 
kasutamata artiklis 304 sätestatud 
võimalust, kasutatav standardparameeter.
Punktis b väljendatud parameetri kaal 
suureneb vähemalt lineaarselt iga aasta 
lõpus 0%-lt 1. jaanuaril 2014 algaval 
aastal kuni 100%-ni 10 aasta möödumisel 
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1. jaanuarist 2014.
Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles täpsustatakse täidetavat 
menetlust ja kriteeriume, k.a 
omandiväärtpabereid, millele 
üleminekumeedet kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Ettevõtte poolt 31. detsembril või enne 
seda soetatud omandiväärtpaberite puhul 
kasutatavad standardparameetrid 
aktsiakursiriski alakomponendi 
arvutamisel standardvalemi järgi, 
kasutamata artiklis 304 sätestatud 
võimalust, arvutatakse järgmiste 
parameetrite kaalutud keskmisena:
a) aktsiakursiriski alakomponendi artikli 
304 järgi arvutamisel kasutatav 
standardparameeter ning
b) aktsiakursiriski alakomponendi 
standardvalemi järgi arvutamisel, 
kasutamata artiklis 304 sätestatud 
võimalust, kasutatav standardparameeter.
Punktis b väljendatud parameetri kaal 
suureneb vähemalt lineaarselt iga aasta 
lõpus 0%-lt 1. jaanuaril 2014 algaval 
aastal kuni 100%-ni 10 aasta möödumisel 
1. jaanuarist 2014.
Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles täpsustatakse täidetavat 
menetlust ja kriteeriume, k.a 
omandiväärtpabereid, millele 
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üleminekumeedet kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Kõnealune üleminekuetapp on vajalik, et mitte kahjustada pikaajalisi investeeringuid.

Muudatusettepanek 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Päritoluliikmesriigid, kes käesoleva 
direktiivi jõustumiskuupäeval kohaldasid 
direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 4 osutatud 
sätteid, võivad kuni direktiivi 2003/41/E 
läbivaatamise lõpuni jätkata nende õigus-
ja haldusnormide kohaldamist, mille nad 
olid vastu võtnud direktiivi 2002/83/EÜ 
artiklite 1–19, 27–30, 32–35 ja 37–67 
järgimiseks direktiivi 2002/83/EÜ viimasel 
kohaldamiskuupäeval kehtival kujul.

Or. en

Selgitus

Senine direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensionide kogumisasutuste direktiiv) artiklis 4 
sisalduv valikuvõimalus annab liikmesriikidele võimaluse tagada, et nii tööandjapensionide 
kogumisasutustele kui ka tööandjapensioneid pakkuvatele kindlustusandjatele kohaldatakse 
samu solventsuseeskirju. Võrdsete mängureeglite säilitamiseks kuni tööandjapensionide 
kogumisasutuste direktiivi läbivaatamise valmimiseni tuleks kehtestada Solventsus II
direktiivis tööandjapensionide pakkumisele üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 464
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 70
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308a – lõige 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. Päritoluliikmesriigid, kes käesoleva 
direktiivi jõustumiskuupäeval kohaldasid 
direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 4 osutatud 
sätteid, võivad kuni 31. detsembrini 2015 
jätkata nende õigus- ja haldusnormide 
kohaldamist, mille nad olid vastu võtnud 
direktiivi 2002/83/EÜ artiklite 1–19, 27–
30, 32–35 ja 37–67 järgimiseks direktiivi 
2002/83/EÜ viimasel
kohaldamiskuupäeval kehtival kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 71
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid Üleminekuaeg
Komisjon võib kooskõlas artikliga 301a 
ning vastavalt artiklites 301b ja 301c 
sätestatud tingimustele võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid seoses järgmiste 
asjaoludega:

1. Liikmesriigid võivad võimaldada 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatele 
või kindlustuse ja edasikindlustuse 
konsolideerimisgruppidele, kelle 
bilansimaht on väiksem kui 25 miljardit 
eurot ja kes ei täida artiklis 310 osutatud 
kuupäeval solventsuskapitalinõuet, 
perioodi, mis ei ületa kahte aastat, mille 
jooksul nad peavad nõuded täitma, 
tingimusel, et kõnealused 
kindlustusandjad või grupid on taotlenud 
kooskõlas artikli 138 lõikega 2 ja artikliga 
142 järelevalveasutuselt heakskiitu 
meetmetele, mida nad kavatsevad sel 
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otstarbel võtta.
a) seoses artikli 308a lõikega 1 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kolmeaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
üleminekunõuded seoses süsteemide ja 
struktuuridega, mis peavad ettevõtjal 
olemas olema, et täita järelevalve 
teostamiseks vajalikku teabe esitamise 
kohustust, samuti nõue, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad järgivad vähemalt 
neid õigus- ja haldusnorme, mis on seotud 
raamatupidamisaruannete koostamise ja 
aruannete korrapärase esitamisega ning 
mis on vastu võetud vastavalt direktiivi 
2002/83/EÜ artiklile 13, direktiivi 
84/641/EÜ artiklile 11 ja direktiivi 
2005/68/EÜ artiklile 17.

2. Liikmesriigid võivad võimaldada 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatele, 
mis artiklis 310 osutatud kuupäeval ei 
täida täielikult artikli 35 lõike 5 ja artikli 
55 lõike 1 kohaste asjakohaste süsteemide 
ja struktuuride omamise nõudeid, 
perioodi, mis ei ületa kahte aastat, et need 
nõuded täita.

b) seoses artikli 308a lõikega 2 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui kümme 
aastat, üleminekuperioodi mis tahes 
etapid, nõue võtta solventsuskapitalinõude 
asemel arvesse eeldusi, mis on aluseks 
artikli 308b lõikes 8 osutatud 
üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõudele juhul, kui 
otsustatakse, kas lisakapitalinõude 
kehtestamise tingimused on vastavalt 
artikli 37 lõike 1 punktile a täidetud ning 
määratakse kindlaks lisakapitalinõude 
arvutamine, viidates standardvalemi 
alusel arvutatud solventsuskapitali nõude 
asemel kõnealusel üleminekuperioodil 
kehtiva solventsuskapitalinõude 
kalibreerimisele ja usaldusnivoole;

3. Kõnealuse perioodi jooksul võivad 
liikmesriigid lubada kindlustus- ja 
edasikindlustusandjatel, kes ei täida 
nõudeid avalikustada artiklites 51 ja 53–
55 osutatud teave, avalikustada ainult 
teave, mida rakendatud süsteemid ja 
struktuurid suudavad pakkuda.

c) seoses artikli 308a lõikega 3 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kolmeaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
üleminekunõuded seoses 
juhtimissüsteemiga ja mil määral peavad 
üleminekuperioodil kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate süsteemid ja 
funktsioonid vastama artiklites 41–49 

4. Liikmesriigid võivad võimaldada 
kindlustus- ja edasikindlustuse 
konsolideerimisgruppidele, mis artiklis 
310a osutatud kuupäeval ei täida 
täielikult artikli 254 kohaste asjakohaste 
süsteemide ja struktuuride omamise 
nõudeid, perioodi, mis ei ületa kahte 
aastat, et need nõuded täita.
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osutatud nõuetele, samuti nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad vähemalt neid õigus- ja 
haldusnorme, mis on seotud 
nõuetekohaste haldusmenetluste ja 
sisekontrolliga ning mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ artiklile 
10, direktiivi 84/641/EÜ artiklile 9 ja 
direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 15.
d) seoses artikli 308a lõikega 4 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kolmeaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
üleminekunõuded seoses kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate avaldada tuleva 
teabe sisu ja avaldamise ajaga, samuti 
nõutakse, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad peavad avaldama 
vähemalt aruande, mis sisaldab kõrgel 
tasemel koostatud kokkuvõtet teabest, mis 
on loetletud artikli 51 lõikes 1.

5. Kõnealuse perioodi jooksul võivad 
liikmesriigid lubada kindlustus- ja 
edasikindlustuse 
konsolideerimisgruppidel, kes ei täida 
nõudeid avalikustada artiklis 256 
osutatud teave, avalikustada ainult teave, 
mida rakendatud süsteemid ja struktuurid 
suudavad pakkuda.

e) seoses artikli 308a lõikega 5 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kümneaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, varad 
ja kohustused, mille suhtes kehtivad 
üleminekunõuded, samuti hindamine ja 
üleminekunõuded, meetodid ja eeldused, 
mida kasutatakse teatavate varade ja 
kohustuste hindamisel ning nõue, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad
kohaldavad varade ja kohustuste 
hindamisel vähemalt neid liikmesriikide 
õigus- ja haldusnorme, mida kohaldati 31. 
detsembril 2012;

6. Põhiomavahendid, mis on välja lastud 
enne artikli 309 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva ja mis vastavad järgnevatele 
kriteeriumidele, arvatakse artikli 94 lõike 
1 ja artikli 230 kohaldamisel kuni 
kümneks aastaks pärast artiklis 310 
osutatud kuupäeva 1. taseme 
omavahendite hulka:

f) seoses artikli 308a lõikega 6 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kümneaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
üleminekunõuded seoses meetodite ja 
eeldustega, mida tuleb kasutada 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel 
ning mida kohaldatakse 
üleminekuperioodil, samuti nõutakse, et 

a) vahend on väiksema tähtsusega kui 
kõigi teiste kindlustusvõtjate ja 
kasusaajate ning allutamata 
võlausaldajate nõuded;
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kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad vähemalt neid õigus- ja 
haldusnorme, mis on seotud 
kindlustustehniliste eraldiste 
kehtestamisega ning mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ artiklile 
20, direktiivi 73/239/EÜ artiklile 15 ja 
direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 32.
g) seoses artikli 308a lõikega 7 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kümneaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
omavahendid, mille suhtes kohaldatakse 
üleminekusätteid, ning üleminekunõuded 
seoses kõnealuste omavahendite 
liigitamisega, samuti nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad üleminekuperioodil vähemalt 
neid õigus- ja haldusnorme, mis on vastu 
võetud vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ 
artiklile 27, direktiivi 73/239/EÜ artiklile 
16 ja direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 36 
seoses kõnealuste omavahenditega.

b) vahend kuulub tagasimaksmisele või 
lunastamisele ainult kindlustus- või 
edasikindlustusandja valikul ega tohi 
hõlmata piiratud stiimuleid kõnealuse 
vahendi tagasimaksmiseks või 
lunastamiseks enne 10 aasta möödumist 
kõnealuse vahendi väljastamise 
kuupäevast. Kõnealuse vahendi 
tagasimaksmiseks või lunastamiseks on 
vaja järelevalveasutuse eelnevat 
nõusolekut;

h) seoses artikli 308a lõikega 8 
täpsustatakse üleminekuperioodi pikkus, 
mis võib olla lühem kui kümneaastane 
maksimaalne periood, üleminekuperioodi 
mis tahes etapid ning mis tahes 
üleminekunõuded seoses 
üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõude arvutamise ja 
kasutamisega. Üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõude arvutamine võib 
hõlmata muidu kohaldatavate 
stressitestide, stsenaariumide, 
korrelatsioonikordajate ja 
solventsuskapitalinõude arvutamise 
standardvalemi parameetrite muutmist.
Delegeeritud õigusaktiga nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
täidavad üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõuet, mis ei ületa 
solventsuskapitalinõuet ega ole väiksem 
kui solventsuskapitalinõude ja 
miinimumkapitalinõude vahest 50 
protsendi ning miinimumkapitalinõude 

c) vahendil ei lasu koormatisi ja see ei ole 
seotud ühegi muu tehinguga, mis koos 
kõnealuse vahendiga arvestades võiks 
põhjustada kõnealuse vahendi 
mittevastamise nõuetele, mis on sätestatud 
artikli 92 lõike 2 esimeses lõigus;
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summa;
i) seoses artikli 308a lõikega 9 
muudatused, mis on seotud 
arvutusmeetodi valiku ja 
konsolideerimisgrupi maksevõime 
arvutamise üldpõhimõtetega, mis on 
sätestatud artiklites 220–229, 230–233 
ning artiklis 235 seoses 
konsolideerimisgrupi maksevõime 
arvutamise meetoditega. Delegeeritud 
õigusaktidega võib samuti kehtestada 
muudatused, mis on seotud 
konsolideerimisgrupi maksevõime 
arvutamisega konsolideerimisgrupi 
tasandil teostatava järelevalve korral, 
nagu on osutatud artikli 213 lõike 2 
punktis c, juhul kui sarnase tasemega 
järelevalvet ei teostata, nagu on osutatud 
artiklis 262. Konsolideerimisgrupi 
omavahendite arvutamise ja 
konsolideerimisgrupi 
solventsuskapitalinõude muutmine järgib 
mis tahes üleminekunõudeid, mis 
kehtivad omavahendite liigitamise ja 
solventsuskapitalinõude suhtes, mida 
kohaldatakse üksikute kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate suhtes 
üleminekuperioodil, nagu on osutatud 
artikli 308a lõikes 7 ja artikli 308a lõikes 
8. Delegeeritud õigusaktiga nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
tagavad, et nõuetekohased omavahendid, 
võttes arvesse üleminekusätteid artikli 
308a lõikes 7, on konsolideerimisgrupis 
kasutatavad. Kõnealused nõuetekohased 
omavahendid võrduvad vähemalt 
konsolideerimisgrupi 
solventsuskapitalinõudega, mis 
arvutatakse artikli 308a lõikes 8 osutatud 
üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõude arvutusmeetodi 
alusel, või üleminekuperioodi 
solventsuskapitalinõudega;

d) vahend makstakse täielikult sisse, on 
tähtajatu ja katab kahjumit tegevuse 
jätkumise põhimõtte kohaselt;

j) seoses artikli 254 lõikega 2 need 
muudatused, mis on seotud 
konsolideerimisgrupi järelevalve eest 
vastutavatele ametiasutustele esitada 

e) vahend näeb ette selle vahendiga 
seotud intressi- või dividendimaksete 
tühistamise või edasilükkamise 
finantssurve olukorras.
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tuleva teabega, mis tulenevad üksiku 
kindlustus- või edasikindlustusandja 
tasandil kohaldatavatest 
järelevalvenõuetest, mida kohaldatakse 
artikli 308a lõikes 1 osutatud 
üleminekuperioodil;
(k) seoses artikli 256 lõikega 1 
muudatused, mis on seotud avaldada 
tuleva teabe sisu ja avaldamise ajaga ning 
mis tulenevad üksikute kindlustus- või 
edasikindlustusandjate tasandil kehtivate 
avalikustamise nõuetest, mida 
kohaldatakse üleminekuperioodil, nagu 
on osutatud artikli 308a lõikes 4.”

7. Põhiomavahendid, mis on välja lastud 
enne artikli 309 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva ja mis vastavad järgnevatele 
kriteeriumidele, arvatakse artikli 94 lõike 
2 ja artikli 230 kohaldamisel kuni 
kümneks aastaks pärast artiklis 310 
osutatud kuupäeva 2. taseme 
omavahendite hulka:
a) vahend on väiksema tähtsusega kui 
kõigi teiste kindlustusvõtjate ja 
kasusaajate ning allutamata 
võlausaldajate nõuded;
b) vahend on tähtajatu või esialgse 
tähtajaga vähemalt 5 aastat.
Tagasimaksetähtajaks loetakse esimest 
lepingukohast võimalust kõnealune 
vahend tagasi maksta või lunastada.
Kõnealuse vahendi vahetamist või 
muutmist muuks vähemalt sama 
kvaliteediga põhiomavahendiks ei käsitata 
tagasimaksmise ega lunastamisena.
Vahetamiseks või muutmiseks on vaja 
järelevalveasutuse nõusolekut;
c) vahend kuulub tagasimaksmisele või 
lunastamisele ainult kindlustus- või 
edasikindlustusandja valikul ega tohi 
hõlmata piiratud stiimuleid kõnealuse 
vahendi tagasimaksmiseks või 
lunastamiseks enne 10 aasta möödumist 
kõnealuse vahendi väljastamise 
kuupäevast. Kõnealuse vahendi 
tagasimaksmiseks või lunastamiseks on 
vaja järelevalveasutuse eelnevat 
nõusolekut;
d) vahendil ei lasu koormatisi ja ta ei ole 
seotud ühegi muu tehinguga, mis koos 
kõnealuse vahendiga arvestades võiks 
põhjustada kõnealuse vahendi 
mittevastamise nõuetele, mis on sätestatud 



PE472.278v01-00 136/141 AM\877719ET.doc

ET

artikli 92 lõike 2 esimeses lõigus;
e) vahend makstakse täielikult sisse.
8. Kaubeldavatesse väärtpaberitesse või 
muudesse enne 1. jaanuari 2014. aastal 
välja lastud ümberstruktureeritud 
laenudel põhinevatesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
kindlustus- ja edasikindlustusandjate 
suhtes kohaldatakse artikli 135 lõike 2 
lõigus 1a osutatud nõudeid alates 31. 
detsembrist 2014. aastal, kuid ainult 
olukorras, kus pärast 31. detsembrit 2014 
lisatakse uusi aluspositsioone või need 
asendatakse.
9. Kolmandad riigid, kes kohaldavad 
õigusakte, mida tunnustatakse käesoleva 
direktiiviga samaväärsetena, võivad 
kohaldada üleminekumeetmeid, mis on 
samaväärsed käesolevas artiklis 
sätestatutega.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 71
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308 b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklile 301a 
ning artiklites 301b ja 301c sätestatud 
tingimustel võtta vastu delegeeritud 
õigusakte seoses järgmisega:

Liikmesriigid võivad võimaldada 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatele 
või kindlustuse ja edasikindlustuse 
konsolideerimisgruppidele, kelle 
bilansimaht on väiksem kui 25 miljardit 
eurot ja kes ei täida artiklis 310 osutatud 
kuupäeval solventsuskapitalinõuet, 
perioodi, mis ei ületa ühte aastat, mille 
jooksul nad peavad nõuded täitma, 
tingimusel, et kõnealused 
kindlustusandjad või grupid on taotlenud 
kooskõlas artikli 138 lõikega 2 ja artikliga 
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142 järelevalveasutuselt heakskiitu 
meetmetele, mida nad kavatsevad sel 
otstarbel võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 71
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308b – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) seoses artikli 308a lõikega 7 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kümneaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
omavahendid, mille suhtes kohaldatakse 
üleminekusätteid, ning üleminekunõuded 
seoses kõnealuste omavahendite 
liigitamisega, samuti nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad üleminekuperioodil vähemalt 
neid õigus- ja haldusnorme, mis on vastu 
võetud vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ 
artiklile 27, direktiivi 73/239/EÜ artiklile 
16 ja direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 36 
seoses kõnealuste omavahenditega;

(g) erandina artiklist 94 arvestatakse 
põhiomavahendid, mis vastavad komisjoni 
poolt artikli 308a lõike 7 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kriteeriumidele, 1. või 2. taseme 
omavahendite hulka kuni 10 aastaks 
pärast 1. jaanuari 2014;

Or. en

Muudatusettepanek 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 71
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 308b – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) seoses artikli 308a lõikega 7 
määratakse kindlaks üleminekuperioodi 
pikkus, mis võib olla lühem kui 
kümneaastane maksimaalne periood, 
üleminekuperioodi mis tahes etapid, 
omavahendid, mille suhtes kohaldatakse 
üleminekusätteid, ning üleminekunõuded 
seoses kõnealuste omavahendite 
liigitamisega, samuti nõutakse, et 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad 
järgivad üleminekuperioodil vähemalt 
neid õigus- ja haldusnorme, mis on vastu 
võetud vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ 
artiklile 27, direktiivi 73/239/EÜ artiklile 
16 ja direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 36 
seoses kõnealuste omavahenditega;

(g) enne artikli 309 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva emiteeritud 
kindlustuskohustustes, milles kasutatakse 
asjakohases riskivabas intressikõveras 
mittelikviidsuse preemiat selle kuupäevani 
kohaldatava regulatiivse korra alusel, on 
artikli 77 punkti a ja artikli 86 
kohaldamisel lubatud jätkata selle 
lähenemisviisi kasutamist 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamisel 
kümne aasta jooksul pärast artiklis 310 
osutatud kuupäeva;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 74
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 311 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII lisa 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikleid 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII lisa 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Kuni artiklis 309 osutatud kuupäevani 
tagavad liikmesriigid, et 
järelevalveasutustel on piisavad volitused 
viia läbi artiklites 90 ja 95, artikli 104 
lõikes 7 ning artiklites 112,113, 211, 230 
ja 308 nõutud hindamisi.
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Selgitus

Delegeeritud õigusaktide sisu suhtes õiguskindluse saamise ja Solventsus II täieliku 
jõustumise vahel on vaja lasta mööduda piisav ajavahemik, mis võimaldab ettevõtjatel oma 
süsteeme ja vajalikke menetlusi kohandada. Kui Solventsus II võetakse õiguslikult vastu 
eelnevalt kindlaks määratud ajaks, siis nii kontrollijad kui ka tööstusettevõtjad vajavad pärast 
vastuvõtmist ja enne täielikku rakendamist lisaaega.

Muudatusettepanek 470
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 74
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 311 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII lisa 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikleid 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII lisa 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Alates artiklis 309 osutatud kuupäevast 
tagavad liikmesriigid, et 
järelevalveasutustel on piisavad volitused 
artiklites 90, 95, artikli 104 lõikes 7, 
artiklites 112, 113, 211, 227, 230, 231, 
artikli 233 lõikes 5, artiklis 260 ja artiklis 
308a nõutavate hindamiste teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 74
Direktiiv 2009/138/EÜ
Artikkel 311 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII lisa 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Artikleid 308a ning 308b kohaldatakse 1. 
jaanuarist 2013. aastal. Artikleid 1–3, 5–
9, 11, 12, 15 kuni artikli 17 lõiget 2,
artikleid 19–22, 24, 25, 33, 57, artikli 58 
lõikeid 1–7, artikleid 59–66, 69, 70, 73, 
145, 147, 149–161, 168–171, 174–177, 
179–184, 186–189, 191, 193–209, 267–
300, 302, 305–308 ning I, II, V, VI ja VII 
lisa kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.
See võimaldab komisjonil võtta vastu enne 
kohaldamiskuupäeva vajalikud 
rakendusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

Läbivaatamine
Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2015 ja 
seejärel iga-aastaselt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
selgitatakse, kas Euroopa 
järelevalveasutused on esitanud 
ettepanekud käesoleva direktiiviga ette 
nähtud seadusandlike ning rakenduslike 
tehniliste normide vastuvõtmiseks ning 
kõik muud asjakohased ettepanekud, 
olenemata sellest, kas tegemist on 
kohustuslikus või fakultatiivses korras 
väljatöötatavate normidega.

Or. fr
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