
ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

cor01

30.3.2020

PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiivis (EL) 2019/878, millega 
muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, 

segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali 
säilitamise meetmetega

(ELT L 150, 7.6.2019, lk 253)

(16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht 
eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv

P8_TA(2019)0370)
(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 241 tehakse ülalnimetatud direktiivis 
järgmised parandused:

Leheküljel 261 lisatava artikli 21a lõike 2 teises lõigus

asendatakse

„… Sellisel juhul peatatakse artikli 22 lõike 3 teises lõigus osutatud hindamisperiood 

vähemalt 20 tööpäevaks, kuni käesolevas artiklis sätestatud menetlus on lõpule viidud.“

järgmisega:

„… Sellisel juhul peatatakse artikli 22 lõike 2 teises lõigus osutatud hindamisperiood 

vähemalt 20 tööpäevaks, kuni käesolevas artiklis sätestatud menetlus on lõpule viidud.“
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Leheküljel 276 lisatava artikli 104a lõikes 4

asendatakse

„4. Krediidiasutus või investeerimisühing täidab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt 

pädeva asutuse poolt kehtestatud täiendavate omavahendite nõude omavahenditega, 

mis vastavad järgmistele tingimustele:

a) vähemalt kolm neljandikku täiendavate omavahendite nõudest täidetakse 

esimese taseme omavahenditega;

b) vähemalt kolm neljandikku punktis a osutatud esimese taseme omavahenditest 

moodustavad esimese taseme põhiomavahendid.

Erandina esimesest lõigust võivad pädevad asutused nõuda, et krediidiasutus või 

investeerimisühing täidaks oma täiendavate omavahendite nõude suurema osaga 

esimese taseme omavahenditest või esimese taseme põhiomavahenditest, kui see on 

vajalik ja võttes arvesse asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu 

konkreetset olukorda.

…“
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järgmisega:

„4. Finantsinstitutsioon täidab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt pädeva asutuse poolt 

muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks kehtestatud 

täiendavate omavahendite nõude omavahenditega, mis vastavad järgmistele 

tingimustele:

a) vähemalt kolm neljandikku täiendavate omavahendite nõudest täidetakse 

esimese taseme omavahenditega;

b) vähemalt kolm neljandikku punktis a osutatud esimese taseme omavahenditest 

moodustavad esimese taseme põhiomavahendid.

Finantsinstitutsioon täidab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt pädeva asutuse poolt 

ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks kehtestatud täiendavate 

omavahendite nõude esimese taseme omavahenditega.

Erandina esimesest ja teisest lõigust võivad pädevad asutused nõuda, et 

finantsinstitutsioon täidaks oma täiendavate omavahendite nõude suurema osaga 

esimese taseme omavahenditest või esimese taseme põhiomavahenditest, kui see on 

vajalik ja võttes arvesse asjaomase finantsinstitutsiooni konkreetset olukorda.

…“


