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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõike 3 eesmärk on luua siseturg, mis 
töötab Euroopa kestliku arengu heaks, 
lähtudes muu hulgas tasakaalustatud 
majanduskasvust ning kõrgest 
keskkonnakaitse tasemest ja keskkonna 
kvaliteedi parandamisest.

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõike 3 eesmärk on luua siseturg, mis 
töötab Euroopa kestliku arengu heaks, 
lähtudes muu hulgas tasakaalustatud 
majanduskasvust, sotsiaalsest progressist 
ning kõrgest keskkonnakaitse tasemest ja 
keskkonna kvaliteedi parandamisest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Märtsis 2018 avaldas komisjon oma 
tegevuskava „Jätkusuutliku majanduskasvu 
rahastamine“25, milles pandi paika 
kõrgelennuline ja põhjalik jätkusuutliku 
rahanduse strateegia. Üks kõnealuses 
tegevuskavas sätestatud eesmärke on 
suunata kapitalivood jätkusuutlikusse 
investeerimisse, et saavutada kestlik ja 
kaasav majanduskasv. Ühtse jätkusuutlike 
tegevusalade klassifikatsioonisüsteemi 
loomine on kõige olulisem ja 
kiireloomulisem tegevuskavas ette nähtud 
meede. Tegevuskavas tunnistatakse, et 
kapitalivoogude ümbersuunamine 
jätkusuutlikumatesse tegevusaladesse peab 
tuginema ühisele arusaamale sellest, mida 
tähendab mõiste „jätkusuutlik“. Esimese 
sammuna peaksid selged juhised 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele kaasa 
aitavate tegevuste kohta võimaldama 
investoritel selgust saada selles, millistest 
investeeringutest rahastatakse 
keskkonnasäästlikke 
majandustegevusalasid. Hiljem võib välja 
töötada lisajuhised muude 
jätkusuutlikkuseesmärkide, sealhulgas 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitavate tegevusalade kohta.

(6) Märtsis 2018 avaldas komisjon oma 
tegevuskava „Jätkusuutliku majanduskasvu 
rahastamine“25, milles pandi paika 
kõrgelennuline ja põhjalik jätkusuutliku 
rahanduse strateegia. Üks kõnealuses 
tegevuskavas sätestatud eesmärke on 
suunata kapitalivood jätkusuutlikusse 
investeerimisse, et saavutada kestlik ja 
kaasav majanduskasv. Ühtse 
klassifikatsioonisüsteemi loomine ja 
tegevusalade jätkusuutlikkuse määra 
kindlakstegemise näitajate kasutuselevõtt 
on kõige olulisemad ja kiireloomulisemad 
tegevuskavas ette nähtud meetmed. 
Tegevuskavas tunnistatakse, et 
kapitalivoogude ümbersuunamine 
jätkusuutlikumatesse tegevusaladesse peab 
tuginema ühisele, terviklikule arusaamale 
sellest, kuidas majandustegevus ja 
investeeringud mõjutavad 
keskkonnasäästlikkust ja 
ressursitõhusust. Esimese sammuna 
peaksid selged juhised 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele kaasa 
aitavate tegevuste kohta võimaldama 
investoritel selgust saada selles, millistest 
investeeringutest rahastatakse 
majandustegevusalasid vastavalt nende 
jätkusuutlikkuse määrale. Võttes arvesse 
ÜRO säästva arengu eesmärke ja 
Euroopa Ülemkogu 20. juuni 2017. aasta 
järeldusi, tuleks välja töötada ka 
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lisajuhised muude 
jätkusuutlikkuseesmärkide, sealhulgas 
sotsiaalsete ja juhtimisalaste eesmärkide 
saavutamisele kaasa aitavate tegevusalade 
kohta, millega tagataks tegevuskava 2030 
täielik, järjepidev, terviklik, integreeritud 
ja tulemuslik rakendamine.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) 2017. aasta novembris kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
välja ja allkirjastasid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba, tugevdades seeläbi 
sellist Euroopat, kus tegeletakse töötuse, 
vaesuse ja diskrimineerimise probleemiga 
ning antakse noortele ja haavatavatele 
inimestele võrdsed võimalused. Samba 
terviklikku ja põhjalikku rakendamist 
saab hõlbustada sellise meetme ulatusega 
kooskõlas olevate rahavoogudega. Sellega 
seoses tuleks majandustegevusi, millega 
edendatakse võrdset juurdepääsu 
esmavajalikele teenustele nagu toit, 
tervishoid, haridus ja koolitus, 
sotsiaalkaitse, eluase, esmavajalikud 
põhiteenused ning sotsiaalmajanduse ja 
sotsiaalsete ettevõtete edendamine, lugeda 
ühiskondlikuks panuseks aluslepingutes 
sätestatud ELi sotsiaalsete üldeesmärkide, 
eelkõige vaesuse ja ebavõrduse 
vähendamise saavutamisse, mistõttu 
tuleks selliseid majandustegevusi 
soodustada ELis ühtlustatud 
raamistikuga, et kindlaks määrata, 
millistel tingimustel tuleks 
majandustegevust lugeda tegevuseks, 
millega antakse oluline panus 
ühiskondlike eesmärkide saavutamisse.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Et vältida tarbijate huvide 
kahjustamist, peaksid fondivalitsejad ja 
institutsionaalsed investorid, kes pakuvad 
finantstooteid keskkonnasäästlikena, 
avalikustama, kuidas ja mil määral 
kasutatakse investeeringute 
keskkonnasäästlikkuse väljaselgitamiseks 
keskkonnasäästlike 
majandustegevusalade kriteeriume. 
Avaldatud teave peaks võimaldama 
investoritel mõista, milline osa 
investeeringust rahastab 
keskkonnasäästlikke majandustegevusi 
protsendina kõigist majandustegevustest, 
ja seega leida investeeringu 
keskkonnasäästlikkuse määr. Komisjon 
peaks kindlaks määrama, milline teave 
tuleb sel eesmärgil avalikustada. See teave 
peaks võimaldama riiklikel pädevatel 
asutustel hõlpsasti kontrollida 
avalikustamiskohustuse täitmist ja tagada 
selle kohustuse täitmine kooskõlas 
kohaldatava siseriikliku õigusega.

(16) Et teavitada jaeinvestoreid ja 
tagada tarbijate kaitse, peaksid 
fondivalitsejad ja institutsionaalsed 
investorid, kes pakuvad finantstooteid 
keskkonnasäästlikena, avalikustama 
investeeringute keskkonnasäästlikkuse 
määra ja nende keskkonnamõju. 
Avaldatud teave peaks võimaldama 
investoritel mõista, milliseid kriteeriume ja 
näitajaid on kasutatud investeeringu 
keskkonnamõju ja keskkonnasäästlikkuse 
määra kindlakstegemisel. Komisjon peaks 
kindlaks määrama, milline teave tuleb 
integreeritud aruandluse raames sel 
eesmärgil iga-aastastes auditi- ja 
tegevusaruannetes avalikustada, samuti 
teabe avalikustamise sageduse, viisi ja 
isikute ringi, kellele see on mõeldud. See 
teave peaks võimaldama riiklikel pädevatel 
asutustel ja vajaduse korral Euroopa 
järelevalveasutustel hõlpsasti kontrollida 
avalikustamiskohustuse täitmist ja tagada 
selle kohustuse täitmine kooskõlas 
kohaldatava siseriikliku ja liidu õigusega. 
Avalikustamisnõuded tuleks koostada 
kooskõlas globaalse aruandlusalgatuse ja 
ÜRO vastutustundlike investeeringute 
põhimõtetega. Komisjon peaks tagama, et 
mis tahes uued avalikustamiskohustused 
täiendavad kehtivates õigusaktides juba 
sätestatud kohustusi ning nendega ei 
kaasne tarbetu korduv aruandlus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuletades meelde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühist 
tahet järgida kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas ette nähtud 
põhimõtteid ning tunnistades 
rahvusvaheliste inimõiguste ja töötaja 
õiguste miinimumstandardite asjakohasust, 
peaks minimaalsete kaitsemeetmete 
järgimine olema eeltingimuseks, et 
majandustegevusala saaks pidada 
keskkonnasäästlikuks. Sel põhjusel peaks 
majandustegevust saama lugeda 
keskkonnasäästlikuks ainult siis, kui 
seejuures järgitakse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsiooni ning ILO kaheksat 
põhikonventsiooni. ILO 
põhikonventsioonides on kindlaks 
määratud inimõigused ja töötajate õigused, 
mida äriühingud peavad austama. Mitmed 
nendest rahvusvahelistest normidest on 
sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eelkõige orjapidamise ja 
sunniviisilise töö keeld ning 
diskrimineerimiskeeld. Need 
miinimumkaitsemeetmed ei piira võimalust 
rakendada liidu õiguses sätestatud 
rangemaid keskkonna-, tervise- ja ohutus- 
ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse nõudeid, 
kui see on asjakohane.

(21) Tuletades meelde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühist 
tahet järgida kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas ette nähtud 
põhimõtteid ning tunnistades 
rahvusvaheliste inimõiguste ja töötaja 
õiguste miinimumstandardite asjakohasust, 
peaks minimaalsete kaitsemeetmete 
järgimine olema eeltingimuseks, et 
majandustegevusala saaks pidada 
keskkonnasäästlikuks. Sel põhjusel peaks 
majandustegevust saama lugeda 
keskkonnasäästlikuks ainult siis, kui 
seejuures järgitakse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsiooni ning ILO kaheksat 
põhikonventsiooni, samuti tuleb silmas 
pidada rahvusvahelist inimõiguste kogu, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, OECD siirdehindade 
alaseid suuniseid ning ÜRO 
vastutustundlike investeeringute 
põhimõtteid. Investorid peaksid arvesse 
võtma ka OECD hoolsuskohustuse 
suuniseid vastutustundliku ettevõtluse 
kohta (2018). Hoolsuskohustus tähendab 
käesolevas kontekstis menetlusi, mida 
ettevõtja rakendab eesmärgiga tuvastada, 
ennetada, leevendada ja arvesse võtta 
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määruses [Väljaannete Talitus: palun 
lisada viide määrusele, mis käsitleb 
jätkusuutlikke investeeringuid ja 
jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe 
avalikustamist, ning selle I lisale] 
määratletud jätkusuutlikkuse riske. ILO 
põhikonventsioonides on kindlaks 
määratud inimõigused ja töötajate õigused, 
mida äriühingud peavad austama. Mitmed 
nendest rahvusvahelistest normidest on 
sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eelkõige orjapidamise ja 
sunniviisilise töö keeld ning 
diskrimineerimiskeeld. Need 
miinimumkaitsemeetmed ei piira võimalust 
rakendada liidu õiguses sätestatud 
rangemaid keskkonna-, tervise- ja ohutus- 
ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse nõudeid, 
kui see on asjakohane.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks, et täpsustada käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid, ning eriti 
selleks, et luua eri majandustegevusalade 
jaoks üksikasjalikud ja kalibreeritud 
tehnilised sõelumiskriteeriumid, mille abil 
määrata kindlaks, mida tähendab oluline 
panus ja oluline kahju 
keskkonnaeesmärkidele, ning et neid 
kriteeriume ajakohastada, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt vastu õigusakte teabe 
kohta, mida on vaja, et järgida artikli 4 
lõikes 3 sätestatud teatamiskohustust, ning 
tehniliste sõelumiskriteeriumide kohta, 
mida on nimetatud artikli 6 lõikes 2, 
artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 
lõikes 2, artikli 10 lõikes 2 ja artikli 11 
lõikes 2. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ekspertidel peaks olema 

(33) Selleks, et täpsustada käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid, ning eriti 
selleks, et luua eri majandustegevusalade 
jaoks üksikasjalikud ja kalibreeritud 
tehnilised sõelumiskriteeriumid ja 
näitajad, mille abil määrata kindlaks, mida 
tähendab oluline panus ja oluline kahju 
keskkonnaeesmärkidele, ning et neid 
kriteeriume ajakohastada, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt vastu õigusakte teabe 
kohta, mida on vaja, et järgida artikli 4 
lõikes 3 sätestatud teatamiskohustust, ning 
tehniliste sõelumiskriteeriumide kohta, 
mida on nimetatud artikli 6 lõikes 2, 
artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 
lõikes 2, artikli 10 lõikes 2, artikli 11 
lõikes 2, artikli 11 a lõikes 2 ja artikli 12 
lõikes 2, samuti tuleb kinni pidada artikli 
13 lõikes 3 esitatud minimaalsete 
kaitsemeetmete kirjeldusest. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
avalikke konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
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süstemaatiliselt juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ekspertidel peaks olema 
süstemaatiliselt juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.
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Muudatusettepanek 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
fraktsiooni S&D nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks, kas majandustegevusala on 
keskkonnasäästlik, et teha kindlaks 
investeeringu keskkonnasäästlikkuse aste.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks majandustegevusala 
keskkonnamõju ja -säästlikkuse määr, et 
teha kindlaks investeeringu 
keskkonnasäästlikkuse aste.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Muudatusettepanek 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
fraktsiooni S&D nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mille on kehtestanud 
liikmesriigid või liit ja milles nähakse ette 
turuosalistele esitatavad nõuded 
finantstoodete või äriühingu võlakirjade 
suhtes, mida turustatakse 
keskkonnasäästlikena;

a) meetmed, mille on kehtestanud 
liikmesriigid või liit ja milles nähakse ette 
asjaomastele turuosalistele esitatavad 
jätkusuutlikkuse alased nõuded 
finantstoodete või äriühingu võlakirjade 
suhtes;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Muudatusettepanek 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
fraktsiooni S&D nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) finantsturu osalised, kes pakuvad 
muid finantstooteid, välja arvatud juhul, 
kui
i. finantsturu osaline esitab selgituse, 
mida toetavad asjakohaseid pädevaid 
asutusi rahuldavad tõendid, et tema 
finantstoodete kaudu rahastataval 
majandustegevusel ei ole olulist 
jätkusuutlikkusmõju vastavalt artiklites 3 
ja 3 a osutatud tehnilistele 
sõelumiskriteeriumidele, mille puhul II ja 
III peatüki sätteid ei kohaldata; selline 
teave on esitatud tema prospektis;
ii. finantsturu osaline kinnitab oma 
prospektis, et kõnealune finantstoode ei 
täida jätkusuutlikkuse eesmärke ning et 
tootega kaasneb suurem oht toetada 
majandustegevust, mida käesoleva 
määruse alusel ei peeta jätkusuutlikuks.
2 a. Artikli 1 lõikes 1 osutatud kriteeriume 
kohaldatakse proportsionaalselt, vältides 
liigset halduskoormust ja võttes arvesse 
finantsturu osalise ja krediidiasutuste 
olemust, ulatust ja keerukust, kasutades 
lihtsustatud sätteid väikeste ja 
mittekeerukate üksuste jaoks, mis 
vastavad artikli 4 lõike 2 d sätetele.
2 b. Ettevõtjad, keda ei käsitleta artikli 1 
lõikes 2, võivad kasutada käesoleva artikli 
esimeses lõigus osutatud kriteeriume 
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selles lõikes osutatud otstarbel, või muude 
kui artiklis 2 sätestatud 
finantsinstrumentide suhtes 
vabatahtlikult.
2 c. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakti, et täpsustada teavet, mida 
finantsturu osalised esitavad asjaomastele 
pädevatele asutustele lõike 2 punkti a 
kohaldamisel.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Muudatusettepanek 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
fraktsiooni S&D nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „finantsturu osalised“ – finantsturu 
osalised [komisjoni ettepaneku: määrus, 
mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid 
ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe 
avalikustamist ning millega muudetakse 
direktiivi (EL) 2016/2341] artikli 2 
punktis a määratletud tähenduses;

b) „finantsturu osalised“ – üks 
järgmistest osalistest [komisjoni 
ettepaneku: määrus, mis käsitleb 
jätkusuutlikke investeeringuid ja 
jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe 
avalikustamist ning millega muudetakse 
direktiivi (EL) 2016/2341] artikli 2 
punktis a määratletud tähenduses, 
sealhulgas;

i) kindlustusandja, sh kindlustuspõhise 
investeerimistoote kättesaadavaks tegev 
kindlustusandja, alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, 
väärtpaberiportfelli valitsemise teenust 
osutav investeerimisühing, tööandja 
kogumispensioni asutus või pensionitoote 
pakkuja;
ii) kvalifitseeruva riskikapitalifondi 
valitseja, kes on registreeritud vastavalt 
määruse (EL) nr 345/2013 artiklile 14;
iii) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi 
valitseja, kes on registreeritud vastavalt 
määruse (EL) nr 346/2013 artiklile 15;
iv) eurofondi valitseja;
v) krediidiasutus määruse (EL) 
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 
määratletud tähenduses, mis on 
määratletud määruse (EL) nr 575/2013 
[Väljaannete Talitus: palun lisada viide 
asjakohasele artiklile];
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vi) emitent prospektidirektiivi 2003/71/EÜ 
ja prospektimääruse (EL) 2017/1129 
tähenduses, keda ei käsitleta punktides i–
v;
b a) „kindlustusandja“ – kooskõlas 
direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 18 
tegevusloa saanud või direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 1 
määratletud kindlustusandja, kes pakub 
ettevõtjale kindlustuskatet;

Or. en


