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LISA
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruses (EL) nr 1094/2010,
millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide
Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus
2009/79/EÜ
(Euroopa Liidu Teataja L 331, 15. detsember 2010)
Kogu määruse tekstis asendatakse sõna „finantseerimisasutus“ asjaomases käändes ja arvus sõnaga
„finantsasutus“ sobivas käändes ja arvus.
Leheküljel 53 põhjenduses 36
asendatakse
„(36) Lähenemine kriiside ennetamise, ohjamise ja lahendamise valdkonnas, sealhulgas
rahastamismehhanismide osas on vajalik tagamaks, et liikmesriikide ametiasutused oleksid
võimelised saneerima ja likvideerima raskustesse sattunud finantseerimisasutusi, minimeerides
samas pankrottide mõju finantssüsteemile, maksumaksjate raha kasutamist kindlustusandjate või
edasikindlustusandjate päästmiseks ja avaliku sektori ressursside kasutamist, piirates majandusele
tekitatavat kahju ning koordineerides riiklike saneerimis- ja likvideerimismeetmete kohaldamist. ...“
järgmisega:
„(36) Ühtsustamine kriiside ennetamise, ohjamise ja lahendamise valdkonnas, sealhulgas
rahastamismehhanismide osas on vajalik tagamaks, et liikmesriikide ametiasutused oleksid
võimelised tagama maksejõuetute finantsasutuste kriisilahenduse, minimeerides samal ajal
maksejõuetuse mõju finantssüsteemile, maksumaksjate raha kasutamist kindlustusandjate või
edasikindlustusandjate päästmiseks ja avaliku sektori ressursside kasutamist, piirates majandusele
tekitatavat kahju ning koordineerides riiklike kriisilahendusmeetmete kohaldamist. …“.
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Leheküljel 53 põhjenduses 37
asendatakse
„(37) … Samuti võetakse teadmiseks komisjoni kavatsus analüüsida kindlustussektori puhul
võimalust võtta kasutusele liidu eeskirjad, mis kaitseksid kindlustusvõtjaid kindlustusandja
raskustesse sattumise korral. …“
järgmisega:
„(37) … Samuti võetakse teadmiseks komisjoni kavatsus analüüsida kindlustussektori puhul
võimalust võtta kasutusele liidu normid, mis kaitseksid kindlustusvõtjaid kindlustusandja
maksejõuetuse korral. …“.
Leheküljel 55 põhjenduses 50
asendatakse
„(50) Liikmesriigid vastutavad kooskõlastatud kriisiohjamise tagamise ja finantsstabiilsuse
säilitamise eest kriisiolukordades, eelkõige seoses üksikute raskustes olevate finantseerimisasutuste
stabiliseerimise ja toetamisega. …“
järgmisega:
„(50) Liikmesriigid vastutavad kooskõlastatud kriisiohjamise tagamise ja finantsstabiilsuse
säilitamise eest kriisiolukordades, eelkõige seoses konkreetsete maksejõuetute finantsasutuste
stabiliseerimise ja kriisilahendusega. …“.
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Leheküljel 58 artikli 1 lõike 6 kolmandas lõigus
asendatakse
„Käesoleva määrusega talle määratud ülesannete täitmisel pöörab Euroopa Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve erilist tähelepanu igasugusele süsteemsele riskile, mida
põhjustavad finantseerimisasutused, mille hätta sattumine võib kahjustada finantssüsteemi või
reaalmajanduse toimimist.“
järgmisega:
„Käesoleva määrusega talle määratud ülesannete täitmisel pöörab Euroopa Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve erilist tähelepanu igasugusele süsteemsele riskile, mida
põhjustavad finantsasutused, mille maksejõuetus võib kahjustada finantssüsteemi või
reaalmajanduse toimimist.“
Leheküljel 59 artikli 8 lõike 1 punktis i
asendatakse
„i)

aidata kaasa järelevalvekolleegiumide ühtse ja järjepideva tegevuse tagamisele, süsteemse

riski jälgimisele, hindamisele ja mõõtmisele, saneerimis- ja likvideerimiskavade väljatöötamisele ja
koordineerimisele, kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute kaitse kõrge taseme tagamisele kogu
liidus vastavalt artiklitele 21–26;“
järgmisega:
„i)

aidata kaasa järelevalvekolleegiumide ühtse ja järjepideva tegevuse tagamisele, süsteemse

riski jälgimisele, hindamisele ja mõõtmisele, finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kavade
väljatöötamisele ja koordineerimisele, kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute kaitse kõrge taseme
tagamisele kogu liidus vastavalt artiklitele 21–26;“.
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Leheküljel 39 artiklis 25
asendatakse
„Artikkel 25
Saneerimis- ja likvideerimismenetlused
1.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve aitab kaasa tõhusate ja järjepidevate

saneerimis- ja likvideerimiskavade, kriisiolukorras kasutatavate menetluste ja ennetusmeetmete
väljatöötamisele ja koordineerimisele ning osaleb selles aktiivselt, et minimeerida igasuguste
pankrotiohtude süsteemset mõju.
2.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve võib välja selgitada parimad tavad,

mille eesmärk on hõlbustada raskustesse sattunud finantseerimisasutuste ja eelkõige piiriüleste
kontsernide saneerimist ja likvideerimist viisil, mis välistab pankrotiohu edasikandumise, tagades
selliste asjakohaste vahendite, sealhulgas piisavate ressursside kättesaadavuse, mis võimaldavad
lahendada raskustesse sattunud finantseerimisasutuse või kontserni saneerimise või likvideerimise
korrapärasel, kulutõhusal ja õigeaegsel viisil.
…“
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järgmisega:
„Artikkel 25
Finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse menetlused
1.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve aitab kaasa tõhusate ja järjepidevate

finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kavade, kriisiolukorras kasutatavate menetluste ja
ennetusmeetmete väljatöötamisele ja koordineerimisele ning osaleb selles aktiivselt, et minimeerida
maksejõuetuse süsteemset mõju.
2.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve võib välja selgitada parimad tavad,

mille eesmärk on hõlbustada maksejõuetute finantsasutuste ja eelkõige piiriüleste kontsernide
kriisilahendust viisil, mis välistab maksejõuetusohu edasikandumise, tagades selliste asjakohaste
vahendite, sealhulgas piisavate ressursside kättesaadavuse, mis võimaldavad viia läbi finantsasutuse
või kontserni kriisilahenduse menetluse korrapärasel, kulutõhusal ja õigeaegsel viisil.
…“.
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