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Изменение 28
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейска общност, и по-
конкретно член 47, параграф 2 и член 55 
от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейска общност, и по-
конкретно член 47, параграф 2, член 55 
и член 95 от него,

Or. en

Обосновка

This change ensures for the Commission to be able to propose either level 2 implementing 
directive or level 2 implementing regulation on the basis of this framework directive.

Изменение 29
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Новите разпоредби за 
ликвидността ще доведе до още по-
добра защита на всички участници. 
За целта е необходимо държавите-
членки да предоставят на органите 
по финансов надзор достатъчни 
ресурси. Това задължение се допълва и 
от задължението съгласно правото 
на Общността държавите-членки да 
транспонират директивата в 
нейната цялост, както и от 
практиката на Съда на ЕО и 
националните разпоредби за 
административната отговорност.

Or. de
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Обосновка

Eine europarechtliche Pflicht zur "Amtshaftung" existiert schon auf Grund des Primärrechts 
(Art. 288 Abs. 2 und Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 6 EU sowie EuGH (Francovich, MP 
Travelline und Folgeentscheidungen)). Eine Regelung in einer sektorspezifischen Richtlinie 
ist daher überflüssig.

Изменение 30
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) It is necessary to promote supervisory 
convergence not only in respect of 
supervisory tools but also in respect of 
supervisory practices. The Committee of 
European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors established by 
Commission Decision 2004/6/EC should 
play an important role in this respect and 
report regularly on the progress made.

(23) It is necessary to promote supervisory 
convergence not only in respect of 
supervisory tools but also in respect of 
supervisory practices. The Committee of 
European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors established by 
Commission Decision 2004/6/EC should 
play an important role in this respect and 
report regularly on the progress made. За 
да изпълни своите задачи на 
посредничество и арбитраж в случаи 
на конфликти сред надзорните органи 
в рамките на колегиума от надзорни 
органи, на тази комисия следва да се 
даде правна основа и правосубектност 
с нов регламент, който да влезе в сила 
едновременно с настоящата 
директива. 

Or. en

Изменение 31
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) It is necessary to promote supervisory (23) It is necessary to promote supervisory 
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convergence not only in respect of 
supervisory tools but also in respect of 
supervisory practices. The Committee of 
European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors established by 
Commission Decision 2004/6/EC should 
play an important role in this respect and 
report regularly on the progress made.

convergence not only in respect of 
supervisory tools but also in respect of 
supervisory practices. The Committee of 
European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors established by 
Commission Decision 2004/6/EC should 
play an important role in this respect and 
report regularly on the progress made. На 
тази комисия следва да се даде правна 
основа и правосубектност с нов 
регламент, който да влезе в сила 
едновременно с настоящата 
директива, а квалифицираното 
мнозинство следва да бъде прилагано 
за приемането на всички решения в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

For the decision to be taken swiftly and in the most constructive manner, qualified majority 
voting is necessary.

Изменение 32
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) The supervisory regime should 
provide for a risk-sensitive requirement, 
which is based on a prospective calculation 
to ensure accurate and timely intervention 
by supervisory authorities (the Solvency 
Capital Requirement), and a minimum 
level of security below which the amount 
of financial resources should not fall (the 
Minimum Capital Requirement). Both 
capital requirements should be harmonized 
throughout the Community in order to 
achieve a uniform level of protection for 

(35) The supervisory regime should 
provide for a risk-sensitive requirement, 
which is based on a prospective calculation 
to ensure accurate and timely intervention 
by supervisory authorities (the Solvency 
Capital Requirement), and a minimum 
level of security below which the amount 
of financial resources should not fall (the 
Minimum Capital Requirement). 
Минималното капиталово изискване
следва да се изчислява по ясен и прост 
начин и така, че да гарантира 
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policyholders. възможността, това изчисление да 
бъде проверявано чрез одит. То трябва 
да кореспондира с размера на 
наличните собствени основни 
фондове, под равнището на които 
титулярите на полици и 
бенефициентите биха били изложени 
на неприемлив риск, в случай, че на 
застрахователните и 
презастрахователни дружества им 
бъде позволено да продължат своите 
операции. Минималното капиталово 
изискване следва да е свързано с 
изискването за граница на 
ликвидност като определен процент 
от него, като конеспондира с равнище 
на доверие от 80% до 90% през период 
от една година. Both capital 
requirements should be harmonized 
throughout the Community in order to 
achieve a uniform level of protection for 
policyholders.

Or. en

Изменение 33
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) It is necessary to ensure that own 
funds are appropriately distributed within 
the group and available to protect 
policyholders and beneficiaries where 
needed. To this end insurance and 
reinsurance undertakings within a group 
should have sufficient own funds to cover 
their solvency capital requirement, unless 
the objective of protection of policyholders 
and beneficiaries can effectively be 
achieved otherwise. Insurance and 
reinsurance undertakings within a group 
should therefore be authorised to cover 

(70) It is necessary to ensure that own 
funds are appropriately distributed within 
the group and available to protect 
policyholders and beneficiaries where 
needed. To this end insurance and 
reinsurance undertakings within a group 
should have sufficient own funds to cover 
their solvency capital requirement, unless 
the objective of protection of policyholders 
and beneficiaries can effectively be 
achieved otherwise. Insurance and 
reinsurance undertakings within a group 
should therefore be authorised to cover 
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their Solvency Capital Requirement with 
group support declared by their parent 
undertaking, under defined circumstances. 
In order to assess the need for and prepare 
any possible future revision of the group 
support regime, the Commission should 
report on the rules of the Member States 
and the practices of the supervisory 
authorities in this field.

their Solvency Capital Requirement with 
group support declared by their parent 
undertaking, under defined circumstances. 
За еднаквата защита на всички 
титуляри на полици държавите-
членки следва да дават 
възможността за свободно движение 
на активи и отговорности, за да 
могат ликвидните капитали и 
налични собствени фондове да бъдат 
преконфигурирани в рамките на една 
група за целите груповото 
подпомагане и без риск от 
суспендиращи действия. За онези 
държави-членки, където такова 
движение все още не е гарантирано, 
груповото подпомагане през 
преходния период следва 
допълнително да включва онези 
инструменти или други механизми, 
необходими да гаранитрат, че 
фонодвете се трансферират в 
разумни срокове. Държавите-членки 
гарантират също така, че 
вземанията, възникнали в резултат 
на ангажименти в рамките на 
групата се третират като 
еквиваленти на застрахователните 
вземания. In order to assess the need for 
and prepare any possible future revision of 
the group support regime, the Commission 
should report on the rules of the Member 
States and the practices of the supervisory 
authorities in this field.

Or. en

Обосновка

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.
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Изменение 34
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 87 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87а) Грешките на надзорните органи 
поради груба небрежност или 
недобросъвестност, следва да могат 
да бъдат преследвани в съответствие 
с решението на Съда на Европейските 
общности в свързаните дела C-6/90 и 
C-9/90 Francovich [1991] I-5357.
Сатндартите за надзор в крайна 
сметка са отговорност на 
държавите-членки и всяка държава-
членка трябва следователно да 
гарантира, че титулярите на полици, 
било от същата държава-членка или 
от друга, са адекватно защитени 
съгласно националното 
законодателство срещу загуби поради 
груба небрежност или 
недобросъвестност от страна на 
надзорния орган. За избягването на 
съмнения там, където надзорните 
органи се финансират чрез такси, 
събирани в рамките на отрасъла, се 
счита за неподходящо отрасъла да 
плаща (пряко или косвено) за грешки в 
надзора. 

Or. en
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Изменение 35
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 95 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(95а) Предвид увеличаващия се 
трансграничен характер на 
застраховането е необходимо да се 
работи над функционирането на 
застрахователната гаранция в 
европейски мащаб, като с включат и 
надзорните структури. Тази работа в 
развитие ще се извършва извън 
обхвата на настоящата директива, 
тъй като новите изисквания за 
ликвидността сами по себе си ще 
предлагат висока степен на 
хармонизирана защита за 
титулярите на полици.

Or. en

Обосновка

It is a matter of clarification. It is useful at that stage to have an open work on the insurance 
guarantee schemes throughout Europe. These schemes are a complement to the solvency II 
directive, which will already ensure a high and harmonized protection for policyholders.

Изменение 36
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Unbeschadet Artikel 5 bis 10 findet 
diese Richtlinie nicht auf 
Versicherungsunternehmen Anwendung, 
deren jährliches Prämieneinkommen 5 
Mio. EUR nicht übersteigt.

(1) В първите три години след 
посочената в член 310, параграф 1 
дата настоящата директива не се 
прилага Artikel 5 bis 10 nicht auf
Versicherungsunternehmen Anwendung, 
deren jährliches Prämieneinkommen 5 
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Mio. EUR nicht übersteigt.

(2) Wird der in Absatz 1 genannte Betrag 
in drei aufeinander folgenden Jahren 
überschritten, findet diese Richtlinie ab 
dem vierten Jahr Anwendung.

Or. de

Обосновка

Kleine Unternehmen zunächst auszunehmen, ist grundsätzlich sinnvoll. Erleichterungen über 
das Proportionalitätsprinzip müssen aber erst festgelegt und implementiert werden. Deshalb 
ist eine Beibehaltung der Schwelle zunächst für drei Jahre zu befürworten. Danach haben 
sich Proportionalitätsregeln gefestigt und die Unternehmen hatten ausreichend Zeit, sich auf 
die neuen Regeln einzustellen. Auf lange Sicht möchten auch kleinere Versicherer den 
Solvency II-Qualitätsstandard.

Изменение 37
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки признават 
правото на титулярите на полици на 
обезщетение, финансирано от 
самите държави-членки, при случаи 
на груба небрежност или 
недобросъвестност от страна на 
надзорните органи.

Or. en

Обосновка

To provide consistency over the EU.
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Изменение 38
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Member States shall ensure that the 
requirements laid down in this Directive 
are applied in a manner which is 
proportionate to the nature, complexity and 
scale of the risks inherent in the business of 
an insurance or reinsurance undertaking.

3. Member States shall ensure that the 
requirements laid down in this Directive 
are applied in a manner which is 
proportionate to the nature, complexity and 
scale of the risks inherent in the business of 
an insurance or reinsurance undertaking 
дори ако въпросното предприятие не е 
от съществено значение за 
цялостната финансова стабилност 
на пазара.

Or. en

Обосновка

All business should be regulated - regardless of the size, since the impact of a failure is not 
always linear to the size, but depends on the type of insurance a company underwrites and the 
geography of their activities.

Изменение 39
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 41  параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) По смисъла на този текст 
"функция" означава 
правоспособността за извършване на 
определени практически типове 
задачи. Конкретното прилагане на 
членове 43, 45, 46 и 47 е предоставено 
на усмотрението на 
застрахователните и 
презастрахователните дружества.
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Or. de

Обосновка

Die Anwendung der neuen Vorschriften für das interne Risikomanagement sollte streng dem 
Proportionalitätsprinzip folgen und den Versicherern hinreichend Gestaltungsfreiheit lassen. 
Um dies rechtlich sicher zu stellen, ist eine entsprechende Definition erforderlich.

Изменение 40
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 127 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. The Minimum Capital Requirement 
shall be calculated in accordance with the 
following principles:

1. The Minimum Capital Requirement shall 
be установен като процент от 
техническите разпоредби, основани 
на 33% от последното одобрено от 
надзорния орган като кореспондира с 
равнище на доверие от 80% в период 
от една година. В допълнение към 
това, то следва да calculated in 
accordance with the following principles:

Or. en

Изменение 41
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 127 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) the level of the Minimum Capital 
Requirement shall be calibrated to the 
Value-at-Risk of the basic own funds of 
an insurance or reinsurance undertaking 
subject to a confidence level in the range 
of 80% to 90% over a one-year period;

заличава се

Or. en
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Изменение 42
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Insurance and reinsurance undertakings 
shall calculate the Minimum Capital 
Requirement at least quarterly and report 
the results of that calculation to 
supervisory authorities.

2. Insurance and reinsurance undertakings 
shall calculate the Minimum Capital 
Requirement at least веднъж годишно
and report the results of that calculation to 
supervisory authorities.

Or. en

Изменение 43
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 127 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорните органи имат правото 
да изискват да им се предоставят 
изчисленията на минималното 
капиталово изискване и по-често, но 
не по-често от веднъж на три 
месеца.

Or. en

Изменение 44
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 127 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) it shall be calculated in a clear and 
simple manner, and in such a way as to 

(a) it shall be calculated in a clear and 
simple manner, разбираемо за всички 
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ensure that the calculation can be audited; заинтересовани страни, and in such a 
way as to ensure that the calculation can be 
audited и може да бъде извършвано по 
всяко време;

Or. en

Обосновка

Τhe calculation of MCR should be clear, not only to the supervisory authority concerned, but 
to all stakeholders (e.g. lawyers and other competent authorities) and it should not be 
complex, as any breach of MCR would trigger withdrawal of the license and there may be a 
need to be supported in front of the courts.

Изменение 45
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 127 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) it shall have an absolute floor of 
1 000 000 EUR for non-life insurance and 
reinsurance undertakings and 2 000 000 
EUR for life insurance undertakings.

(d) it shall have an absolute floor of 
3 000 000 евро за застрахвока живот, 
non-life insurance and reinsurance 
undertakings.

Or. en

Обосновка

The absolute amount of MCR has been set at a different level for life and non-life 
undertakings but neither their nature nor their risk profile can support the above difference.
In addition, the absolute amount of MCR has been set at a very low level, which is not 
consistent with the current status. An increase to 3.000.000 euros seems more appropriate. 
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Изменение 46
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 127 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) то следва да бъде изчислено 
независимо от изискването за граница 
на ликвидност.

Or. en

Обосновка

Τhe calculation of MCR should not be tight to the SCR as this would entail increase of 
complexity as well as lost of efficiency, as SCR would be calculated once per annum whereas 
MCR quarterly.

Изменение 47
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 130 – параграф 4 – алинея 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорните органи могат да вземат 
предвид въздействието върху 
управлението на активи на 
доброволни кодекси на поведение и 
прозрачност, към които да се 
придържат съответните 
институции, предлагащи 
нерегулирани или алтернативни 
инвестиционни инструменти.

Or. en

Обосновка

It is a matter of clarification. Supervisors will not take account whether or not institutions use 
codes but will take account of the codes that are used, if any, and their effect on the asset 
management by the insurance undertakings.
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Изменение 48
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 130 – параграф 4 – алинея 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорните органи следва да вземат 
предвид, дали институциите, 
предлагащи нерегулирани или 
алтернативни инвестиционни 
инструменти, се придържат към 
доброволни кодекси на поведение и по-
специално за прозрачност пред 
надзорните органи, инвеститорите и 
широката общественост.

Or. en

Обосновка

Adherence to codes of conduct by any investment firm or vehicle should be taken into account 
by all supervisory authorities in the EU. Transparency code is the most important and thus we 
should note that there are different levels/dimensions of/to transparency.

Изменение 49
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 142 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на буква в) едно 
застрахователно или 
презастрахователно дружество 
следва да бъде обвързано от своето 
изчисление на минималното 
капиталово изискване в 
съответствие с параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, освен ако това 
изчисление не се окаже доказано 
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погрешно.

Or. en

Обосновка

To prevent unnecessary legal challenges based on MCR calculation in the event of MCR 
breach.

Изменение 50
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 234 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) главен източник на подпомагане 
от групата са собствени финансови 
средства, прехвърлени от 
предприятието-майка на неговия 
клон в случай на групово подпомагане 
със средства от клоново предприятие, 
трябва да съществуват договори, 
подлежащи на изпълнение по законен 
ред, за да се гарантира 
трансферирането на налични 
собствени фондове;

Or. en

Изменение 51
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 237 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. The group support shall take the form of 
a declaration to the group supervisor, 
expressed in a legally binding document
and constituting a commitment to transfer 

2. The group support shall take the form of 
a declaration to the колегиума на 
надзоните органи, чрез group 
supervisor, включително, където е 
необходимо и доказателства за 
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own funds eligible under Article 98(5). законови инструменти, подлежащи 
на изпълнение constituting a commitment 
to transfer own funds eligible under Article 
98(5).

Or. en

Обосновка

The communications for group support involve the entire group, so should be communicated 
to the college. Reduction in liabilities is another way group support could be exercised.

Изменение 52
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 237 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) that the document containing the 
declaration of group support meets all 
requirements existing under the law of the 
parent undertaking to be recognised as a 
legal commitment, and that any recourse 
before a legal or administrative body shall 
not have suspensive effect.

(c) that the document containing the 
declaration of group support и всякакви 
други необходими придружаващи 
инструменти meets all requirements 
existing under според законите, 
приложими в държавата-членка на 
дружеството, предоставящо групово 
подпомагане, and that any recourse 
before a legal or administrative body shall 
not have suspensive effect, 
като включва установяването на 
груупово подпомагане до границата на 
най-актуалната декларация, или 
както е предвидено в член 244, 
параграф 1 съответно, и класиране, 
съответстващо на вземанията на 
титулярите на полици, включително 
в случай на реорганизация, 
извънсъдебно споразумение с 
кредитори, асигнация, поглъщане или 
други административни процедури.

Or. en
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Обосновка

Enforceability of group support covering additional interim provisions in the event of legal 
uncertainties (see recital 70) and establishment of the ranking of group support.

Изменение 53
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 240 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Group support may be provided from 
eligible own funds present in the parent 
undertaking or in any subsidiary, subject to 
that subsidiary, where it is an insurance 
or reinsurance undertaking, having 
eligible own funds in excess of its 
minimum capital requirement. The 
supervisory authority having authorised 
that subsidiary shall not prevent the 
transfer of such excess eligible own funds.

2. Group support may be provided from
eligible own funds present in the parent
undertaking or in any subsidiary, subject
като във втория случай 
дружеството-майка следва да докаже 
пред груповия надзорен орган в 
задоволителна степен, че са налице 
достатъчно собствени фондове в 
рамките на групата, за да бъдат 
реално трансферирани при всякакви 
разумни предположения. Когато 
клоновото дружество е 
застрахователно или 
презастрахователно дружество, 
подпомагането може да не се 
предоставя от него до такава степен, 
че това да попречи на клона да 
изпълнява минималното капиталово 
изискване. The supervisory authority 
having authorised that subsidiary shall not 
prevent the transfer of средства от това 
клоново дружество в изпълнение на 
искане за гаранция за групово 
подпомагане.

Or. en
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Изменение 54
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 244

Текст, предложен от Комисията Изменение

Subsidiaries of an insurance or reinsurance 
undertaking: reduction of group supports

Subsidiaries of an insurance or reinsurance 
undertaking: еднакво третиране

1. Where several requests to transfer 
eligible own funds are addressed to the 
parent undertaking and the group 
supervisor in accordance with Articles 238 
or 239, and the group does not have 
sufficient eligible own funds to meet all of 
those together, the amounts resulting from 
the most recent declarations accepted shall 
be reduced where necessary.

1. Where several requests to transfer 
eligible own funds are addressed to the 
parent undertaking and the group 
supervisor in accordance with Articles 238 
or 239, and the group does not have 
sufficient eligible own funds to meet all of 
those together, се прилагат следните 
правила:

(а) всички застрахователни и 
презастрахователни дружества, 
които са клонове на дружества-майки 
следва да носят колективна 
отговорност, съвместно с 
дружеството-майка, до the amounts 
resulting from the most recent declarations 
accepted по отношение на вяко 
клоново дружество, което се 
подчинява на правилата, предвидени в 
членове 236 до 241;

The reduction shall be calculated for each 
subsidiary with a view to ensuring that 
each subsidiary is subject to the same ratio 
between the sum of its available assets and 
any transfer from the group on the one 
hand and the sum of its technical 
provisions and its minimum capital 
requirement on the other hand.

(b) сумите, посочеени в буква а), shall 
be reduced where necessary. The reduction 
shall be calculated for each subsidiary with 
a view to ensuring that each subsidiary is 
subject to the same ratio between the sum 
of its available assets and any transfer from 
the group on the one hand and the sum of 
its technical provisions and its minimum 
capital requirement on the other hand.

2. Member States shall ensure that 
liabilities resulting from insurance 
contracts entered into by the parent 
undertaking are not treated more 
favourably than liabilities resulting from 
insurance contracts entered into by any 
subsidiary which is subject to the rules laid 

2. Независимо от член 277, Member 
States shall ensure that liabilities resulting 
from insurance contracts entered into by 
the parent undertaking are not treated more 
favourably than liabilities resulting from 
insurance contracts entered into by any 
subsidiary which is subject to the rules laid 
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down in Articles 236 to 241. down in Articles 236 to 241.

Or. en

Изменение 55
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 262 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В случай на неспазване на 
изискванията за групово подпомагане 
от страна на холдингова компания 
или компания-майка, органът за 
групов надзор може по искане на 
който и да е друг съответен надзорен 
орган да провери и при необходимост 
да реши да прекрати надзора на 
групова основа

Or. en

Обосновка

If group support obligations are not respected, the application of such mechanism should be 
withdrawn. Although the latter should be done by the group supervisory, the role of all 
supervisory authorities involved in the supervision of the group, should be respected.

Изменение 56
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 304 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a.  Независимо от параграф 1 и като 
се отчита процедурата за вземане на 
решения, посочена в съображение 23 и 
в член 251, параграф 4, Комитетът за 
европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор 
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получава статус на юридическо лице 
по силата на регламент, който влиза 
в сила едновременно с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 57
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 304 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Независимо от параграф 1 и като 
се отчита процедурата за вземане на 
решения, посочена в член 251, 
параграф 4, Комитетът за европейско 
застраховане и професионален 
пенсионен надзор получава статус на 
юридическо лице по силата на 
регламент, който влиза в сила 
едновременно с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 58
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 304 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Всички решения на Комитетът 
за европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор по 
смисъла на настоящата директива 
следва да бъдат взимани с 
квалифицирано мнозинство.

Or. en
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Обосновка

For the decision to be taken swiftly and in the most constructive manner, qualified majority 
voting is necessary.
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