
AM\721383CS.doc PE405.906v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro právní záležitosti

2007/0143(COD)

7. 5. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
28 - 58

Návrh stanoviska
Sharon Bowles
(PE404.605v01-00)

k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o životním 
pojištění o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(přepracované znění)

Návrh směrnice
(KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))



PE405.906v01-00 2/21 AM\721383CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\721383CS.doc 3/21 PE405.906v01-00

CS

Pozměňovací návrh 28
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
47 odst. 2, článek 55 a článek 95 této 
smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Tato změna zajistí, že na základě této rámcové směrnice bude Komise moci vypracovat návrh 
prováděcí směrnice na úrovni 2 nebo prováděcího nařízení na úrovni 2.  

Pozměňovací návrh 29
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Nový solventnostní režim zajistí ještě 
lepší ochranu všech zúčastněných. Proto 
je třeba, aby členské státy poskytly 
orgánům finančního dozoru dostatečné 
zdroje. Ta povinnost se opírá o právní 
předpisy Společenství, podle nichž jsou 
členské státy povinny směrnici plně 
provést, a doplňuje i judikaturu Soudního 
dvora a vnitrostátní předpisy týkající se 
úřední odpovědnosti. 

Or. de
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Odůvodnění

Povinnost tzv. úřední odpovědnosti je v evropských právních předpisech zakotvena již v rámci 
primárního práva (čl. 288 odst. 2 a zásada právního státu podle čl. 6 Smlouvy o Evropské 
unii a také rozhodnutí ESD ve věci Francovich, MP Travel Line a následná rozhodnutí). 
Právní úprava v rámci směrnice vztahující se k určitému sektoru je proto zbytečná. 

Pozměňovací návrh 30
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 
z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku.

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 
z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku. Má-li 
tento výbor plnit úkoly spojené se 
zprostředkováním a arbitráží v případě 
konfliktů mezi orgány dozoru v rámci 
sborů složených z orgánů dozoru, měl by 
získat právní základ a subjektivitu 
prostřednictvím nového nařízení, které by 
vstoupilo v platnost současně s touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 



AM\721383CS.doc 5/21 PE405.906v01-00

CS

z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku.

z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku. Tento 
výbor by měl získat právní základ a 
subjektivitu prostřednictvím nového 
nařízení, které by vstoupilo v platnost 
současně s touto směrnicí, přičemž pro 
přijímání všech rozhodnutí podle této 
směrnice by se mělo použít hlasování 
kvalifikovanou většinou.

Or. en

Odůvodnění

Hlasování kvalifikovanou většinou zajistí rychlé a maximálně konstruktivní rozhodování.

Pozměňovací návrh 32
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Režimu dozoru by měl stanovit 
požadavek citlivý na rizika, který je 
založen na prospektivním výpočtu pro 
zajištění přesné a včasné intervence orgánů 
dozoru (solventnostní kapitálový 
požadavek), jakož i minimální úroveň 
zabezpečení, pod níž by neměly klesnout 
finanční zdroje (minimální kapitálový 
požadavek). V zájmu dosažení jednotné 
úrovně ochrany pojistníků by se měly 
kapitálové požadavky harmonizovat 
v celém Společenství.

(35) Režim dozoru by měl stanovit 
požadavek citlivý na rizika, který je 
založen na prospektivním výpočtu pro 
zajištění přesné a včasné intervence orgánů 
dozoru (solventnostní kapitálový 
požadavek), jakož i minimální úroveň 
zabezpečení, pod níž by neměly klesnout 
finanční zdroje (minimální kapitálový 
požadavek). Výpočet minimálního 
kapitálového požadavku by měl být 
prováděn jasným a jednoduchým 
způsobem, který umožní revizi výpočtu. 
Minimální kapitálový požadavek by měl 
odpovídat výši použitelných základních 
vlastních zdrojů, pod níž by pojistníci a 
oprávněné osoby byly vystaveny 
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nepřijatelné úrovni rizika, pokud by 
pojišťovnám a zajišťovnám bylo povoleno 
pokračovat v jejich operacích. Minimální 
kapitálový požadavek by se měl odvíjet od 
solventnostního kapitálového požadavku 
jako jeho procentní podíl, a měl by 
odpovídat hladině spolehlivosti v rozmezí 
80 % až 90 % v časovém horizontu 
jednoho roku. V zájmu dosažení jednotné 
úrovně ochrany pojistníků by se měly 
kapitálové požadavky harmonizovat 
v celém Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Je třeba zajistit, aby vlastní zdroje 
byly náležitým způsobem rozděleny v 
rámci skupiny a případně byly k dispozici 
na ochranu pojistníků a oprávněných osob. 
Pro tyto účely by měly pojišťovny a 
zajišťovny v rámci skupiny disponovat 
dostatečnými vlastními zdroji na krytí 
svého solventnostního kapitálového 
požadavku, pokud nelze dosáhnout účinné 
ochrany pojistníků jiným způsobem. 
Pojišťovnám a zajišťovnám v rámci 
skupiny by proto mělo být za přesně 
vymezených okolností povoleno krýt svůj 
solventnostní kapitálový požadavek 
prostřednictvím podpory ze strany skupiny, 
kterou jim přislíbil jejich mateřský podnik. 
Aby se posoudila nutnost případné budoucí 
revize režimu podpory ze strany skupiny a 
její následná příprava, Komise by měla 
podat zprávu o pravidlech členských států 
a postupech orgánů dozoru v dané oblasti.

(70) Je třeba zajistit, aby vlastní zdroje 
byly náležitým způsobem rozděleny v 
rámci skupiny a případně byly k dispozici 
na ochranu pojistníků a oprávněných osob. 
Pro tyto účely by měly pojišťovny a 
zajišťovny v rámci skupiny disponovat 
dostatečnými vlastními zdroji na krytí 
svého solventnostního kapitálového 
požadavku, pokud nelze dosáhnout účinné 
ochrany pojistníků jiným způsobem. 
Pojišťovnám a zajišťovnám v rámci 
skupiny by proto mělo být za přesně 
vymezených okolností povoleno krýt svůj 
solventnostní kapitálový požadavek 
prostřednictvím podpory ze strany skupiny, 
kterou jim přislíbil jejich mateřský podnik. 
Mají-li všichni pojistníci požívat stejné 
ochrany, měly by členské státy zajistit 
volný pohyb aktiv a pasiv, aby mohlo být 
se solventnostním kapitálem a 
použitelnými vlastními zdroji v rámci 
skupiny nakládáno za účelem skupinové 
podpory, aniž by tím vzniklo riziko řízení s 
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odkladným účinkem. V případě členských 
států, ve kterých tento pohyb ještě není 
zaručen, by v přechodném období měly být 
součástí skupinové podpory navíc nástroje 
nebo jiné mechanismy, které zajistí, že 
finanční prostředky budou převedeny 
včas. Členské státy rovněž zajistí, aby 
pohledávky vyplývající ze závazků 
skupinové podpory byly chápány jako 
rovnocenné pohledávkám z pojištění. Aby 
se posoudila nutnost případné budoucí 
revize režimu podpory ze strany skupiny a 
její následná příprava, Komise by měla 
podat zprávu o pravidlech členských států 
a postupech orgánů dozoru v dané oblasti.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 34
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 87 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87a) Pochybení orgánů dozoru z hrubé 
nedbalosti nebo na základě jednání ve 
zlém úmyslu by měla být žalovatelná v 
souladu s rozsudkem Soudního dvora ve 
spojených věcech C-6/90 a C-9/90 
Francovich [1991] I-5357. Normy pro 
provádění dozoru jsou v konečném 
důsledku v pravomoci členských států, a 
každý členský stát proto musí zajistit, aby 
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byli pojistníci vnitrostátními právními 
předpisy přiměřeně chráněni proti ztrátám 
způsobeným hrubou nedbalostí orgánu 
dozoru nebo jeho jednáním ve zlém 
úmyslu. Aby se zamezilo pochybnostem, v 
případě, že jsou orgány dozoru 
financovány prostřednictvím dávek 
stanovených pro určité odvětví, 
nepovažuje se za vhodné, aby odvětví za 
pochybení při dozoru (přímo či nepřímo) 
platilo.   

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 95 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(95a) Vzhledem ke stále výraznějšímu 
přeshraničnímu charakteru odvětví 
pojišťovnictví je nezbytné usilovat o to, 
aby v celé Evropě fungovaly záruky 
pojištění, které zohlední struktury dozoru.   
Práce, která v tomto směru probíhá, bude 
prováděna mimo oblast působnosti této 
směrnice, neboť nové solventnostní 
požadavky budou pojistníkům samy o sobě 
poskytovat vysokou úroveň 
harmonizované ochrany. 

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vyjasnění. V této fázi jsou užitečné již rozpracované systémy záruk pojištění pro 
celou Evropu. Tyto systémy jsou doplněním směrnice Solventnost II, která pojistníkům sama o 
sobě poskytuje vysokou úroveň harmonizované ochrany.
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Pozměňovací návrh 36
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny články 5 až 10, tato 
směrnice se nevztahuje na pojišťovny, 
jejichž roční příjem z pojistného 
nepřesahuje 5 milionů EUR.

1. V prvních třech letech po uplynutí doby 
stanovené v čl. 310 odst. 1, a aniž jsou 
dotčeny články 5 až 10, se tato směrnice 
nevztahuje na pojišťovny, jejichž roční 
příjem z pojistného nepřesahuje 5 milionů 
EUR.

2. Pokud je částka uvedená v odstavci 1 
překročena ve třech po sobě následujících 
letech, tato směrnice se použije od 
čtvrtého roku.

Or. de

Odůvodnění

Vyjmout nejprve malé podniky má zásadní smysl. Úlevy ve vztahu k zásadě proporcionality je 
však teprve nutné stanovit a zavést. Proto je zpočátku vhodné daný práh po dobu tří let 
zachovat. V této době se pravidla týkající se proporcionality ustálí a podniky budou mít 
dostatek času, aby se novým pravidlům přizpůsobily. V dlouhodobé perspektivě mají o 
kvalitativní úroveň zajištěnou Solventností II zájem i menší pojistitelé.

Pozměňovací návrh 37
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uznají pojistníkům právo na 
odškodnění, které budou financovat 
samotné členské státy, a to v případě, že ze 
strany orgánů dozoru došlo k hrubé 
nedbalosti nebo jednání ve zlém úmyslu.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je zajistit jednotný přístup v celé EU.

Pozměňovací návrh 38
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se požadavky 
stanovené v této směrnici uplatňovaly 
způsobem, který je přiměřený povaze, 
komplexnosti a rozsahu rizik spojených 
s činností pojišťovny nebo zajišťovny.

3. Členské státy zajistí, aby se požadavky 
stanovené v této směrnici uplatňovaly 
způsobem, který je přiměřený povaze, 
komplexnosti a rozsahu rizik spojených 
s činností pojišťovny nebo zajišťovny, a to 
i v případě, že dotyčná pojišťovna nebo 
zajišťovna nemá pro celkovou finanční 
stabilitu trhu zásadní význam.

Or. en

Odůvodnění

Právní úpravě by měly podléhat všechny podniky, a to bez ohledu na velikost, jelikož důsledky 
pochybení někdy neodpovídají velikosti podniku, ale odvíjejí se od toho, jaký typ pojištění 
společnost uzavřela, a od zeměpisného vymezení její činnosti.  

Pozměňovací návrh 39
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve smyslu tohoto odstavce se „funkcí“ 
rozumí způsobilost plnit určité praktické 
typy úkolů. Jakým konkrétním způsobem 
budou pojišťovny a zajišťovny požadavky 
v oblasti správy stanovené v článcích 43, 
45, 46 a 47 provádět, se ponechává na 
rozhodnutí jednotlivých podniků.
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Or. de

Odůvodnění

Uplatňování nových právních předpisů týkajících se interního řízení rizik by se mělo důsledně 
řídit zásadou proporcionality a mělo by pojistitelům ponechat dostatečnou volnost. Má-li to 
být právně zajištěno, je zapotřebí odpovídající definice. 

Pozměňovací návrh 40
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Minimální kapitálový požadavek se 
vypočítá v souladu s těmito zásadami:

1. Minimální kapitálový požadavek se
kalibruje jako procentní podíl technických 
rezerv založených na 33% podílu 
posledního solventnostního kapitálového 
požadavku schváleného orgánem dozoru 
a odpovídá hladině spolehlivosti 
dosahující 80 % v časovém horizontu 
jednoho roku. Nadto se vypočítá v souladu 
s těmito zásadami:

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) úroveň minimálního kapitálového 
požadavku se kalibruje na hodnotu 
v riziku základních vlastních zdrojů 
pojišťovny nebo zajišťovny na hladině 
spolehlivosti v rozmezí 80 % až 90 % 
v časovém horizontu jednoho roku;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pojišťovny a zajišťovny vypočítají 
minimální kapitálový požadavek alespoň 
jednou za čtvrt roku a oznámí výsledek 
výpočtu orgánům dozoru.

2. Pojišťovny a zajišťovny vypočítají 
minimální kapitálový požadavek alespoň 
jednou ročně a oznámí výsledek výpočtu 
orgánům dozoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgány dozoru mají právo požadovat 
poskytnutí výpočtů minimálního 
kapitálového požadavku častěji, avšak ne 
častěji než čtvrtletně.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypočítá se jasným a jednoduchým 
způsobem, který umožní revizi výpočtu;

a) vypočítá se jasným a jednoduchým 
způsobem, který bude srozumitelný všem 
zúčastněným stranám a který umožní 
výpočet revidovat a kdykoli ho provést;
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Or. en

Odůvodnění

Způsob výpočtu minimálního kapitálového požadavku by měl být srozumitelný nejen pro 
příslušný orgán dozoru, ale pro všechny zúčastněné strany (např. pro právní zástupce a další 
příslušné orgány), a neměl by být složitý, protože každé nedodržení minimálního kapitálového 
požadavku by vedlo k odebrání licence a může rovněž dojít k dokazování před soudem.

Pozměňovací návrh 45
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) absolutní dolní mez minimálního 
kapitálového požadavku činí 1 000 000 
EUR pro neživotní pojišťovny a zajišťovny 
a 2 000 000 EUR pro životní pojišťovny.

d) absolutní dolní mez minimálního 
kapitálového požadavku činí 3 000 000 
EUR pro životní pojišťovny, neživotní 
pojišťovny a zajišťovny.

Or. en

Odůvodnění

Absolutní částka minimálního kapitálového požadavku byla stanovena rozdílně pro životní a 
neživotní pojišťovny, ale uvedený rozdíl nelze odůvodnit ani na základě jejich charakteru, ani 
jejich rizikovým profilem. Absolutní částka minimálního kapitálového požadavku byla navíc 
nastavena na velmi nízkou úroveň, což neodpovídá současnému stavu. Vhodnější se zdá být 
zvýšení minimálního kapitálového požadavku na částku 3 000 000 EUR. 

Pozměňovací návrh 46
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice
Čl. 127 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vypočítá se nezávisle na 
solventnostních kapitálových požadavcích.

Or. en
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Odůvodnění

Výpočet minimálního kapitálového požadavku by neměl být vázán na solventnostní kapitálový 
požadavek, neboť vzhledem k tomu, že solventnostní kapitálový požadavek by byl vypočítáván 
jednou ročně a minimální kapitálový požadavek čtvrtletně, zvýšilo by to komplexnost a 
zároveň znamenalo ztrátu účinnosti.  

Pozměňovací návrh 47
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 130 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru mohou zohlednit, jaké 
účinky na řízení aktiv mají dobrovolné 
kodexy chování a transparentnosti, jimiž 
se řídí příslušné instituce zabývající se 
obchodem s neregulovanými nebo 
alternativními investičními nástroji.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o vyjasnění. Orgány dozoru nebudou zohledňovat, zda instituce kodexy používají, či 
nikoli, ale zohlední používané kodexy, pokud existují, a jejich účinek na řízení aktiv 
prováděné pojišťovnami.  

Pozměňovací návrh 48
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Čl. 130 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru by měly zohlednit, zda se 
příslušné instituce zabývající se obchodem 
s neregulovanými nebo alternativními 
investičními nástroji řídí dobrovolnými 
kodexy chování, zejména pokud jde o 
transparentnost ve vztahu k orgánům 
dozoru, investorům a široké veřejnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Všechny orgány dozoru v EU by měly zohlednit, zda se investiční podnik nebo prostředek řídí 
nějakým kodexem chování. Největší význam mají kodexy transparentnosti, proto je vhodné 
připomenout, že transparentnost má různé úrovně/rozměry.

Pozměňovací návrh 49
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 142 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene c) je pojišťovna nebo 
zajišťovna vázána svým výpočtem 
minimálního kapitálového požadavku v 
souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku, 
pokud se neukáže, že tento výpočet je 
zjevně chybný.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je v případě nedodržení minimálního kapitálového požadavku zamezit zbytečným 
soudním sporům v souvislosti s výpočtem minimálního kapitálového požadavku.

Pozměňovací návrh 50
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 234 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) primárním zdrojem pro skupinovou 
podporu jsou vlastní finanční prostředky 
převedené z mateřského podniku na 
podnik dceřiný; jestliže lze poskytnout 
skupinovou podporu ze zdrojů dostupných 
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v dceřiné společnosti, musí existovat 
právně závazné smlouvy či jiné 
mechanismy, které převod použitelných 
vlastních zdrojů zajistí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 237 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupinová podpora má formu právně 
závazného písemného prohlášení před 
orgánem dozoru nad skupinou, kterým se 
prohlašující zaváže k převodu použitelných 
vlastních zdrojů podle čl. 98 odst. 5.

2. Skupinová podpora má formu prohlášení 
před sborem orgánů dozoru
prostřednictvím orgánu dozoru nad 
skupinou, které v případě nutnosti 
obsahuje i doklady o právně závazných 
nástrojích, kterými se prohlašující zaváže 
k převodu použitelných vlastních zdrojů 
podle čl. 98 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení o skupinové podpoře se týkají celé skupiny, a proto by měla být předávána sboru. 
Další možností skupinové podpory je snížení objemu pasiv.

Pozměňovací návrh 52
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 237 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písemné prohlášení o skupinové podpoře 
splňuje všechny požadavky právních 
předpisů, kterým podléhá mateřský
podnik, k tomu, aby mohlo být uznáno 
jako právní závazek, a že žádný právní 

c) písemné prohlášení o skupinové podpoře
a veškeré nezbytné doprovodné nástroje
splňují všechny požadavky právních 
předpisů, které jsou závazné v členském 
státě podniku, který poskytuje skupinovou 
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prostředek podaný právnímu nebo 
správnímu orgánu nebude mít odkladný 
účinek.

podporu, a že žádný právní prostředek 
podaný právnímu nebo správnímu orgánu 
nebude mít odkladný účinek, což se týká i 
poskytování skupinové podpory až do výše 
uvedené v posledním prohlášení, nebo 
případně podle čl. 244 odst. 1, či zavedení 
pořadí, které odpovídá pohledávkám 
pojistníků, a to i v případě reorganizace, 
vyrovnání, postoupení, převzetí nebo 
jakýchkoli jiných správních postupů. 

Or. en

Odůvodnění

Právní závaznost skupinové podpory, jež zahrnuje dodatečná dočasná ustanovení pro případ 
právní nejistoty (viz bod odůvodnění 70) a zavedení pořadí pro skupinovou podporu.

Pozměňovací návrh 53
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 240 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupinová podpora může být poskytnuta 
z použitelných vlastních zdrojů, kterými 
disponuje mateřský podnik nebo kterýkoliv 
dceřiný podnik tohoto dceřiného podniku, 
pokud se jedná o pojišťovnu nebo 
zajišťovnu, jejíž použitelné vlastní zdroje 
převyšují minimální kapitálový požadavek. 
Orgán dozoru, který povolil tento dceřiný 
podnik, nebude bránit převodu takovýchto 
přebytečných použitelných vlastních 
zdrojů.

2. Skupinová podpora může být poskytnuta 
z použitelných vlastních zdrojů, kterými 
disponuje mateřský podnik nebo kterýkoliv 
dceřiný podnik, jež v tomto případě spadá 
pod mateřský podnik, který k přiměřené 
spokojenosti orgánu dozoru nad skupinou 
prokáže, že v rámci skupiny jsou k 
dispozici dostatečné použitelné vlastní 
zdroje, které lze na základě všech 
důvodných předpokladů ihned převádět.
Pokud je dceřiný podnik pojišťovnou 
nebo zajišťovnou, poskytovaná podpora z 
tohoto dceřiného podniku nesmí 
dosáhnout míry, která by znamenala, že 
dceřiný podnik nedodrží minimální 
kapitálový požadavek. Orgán dozoru, který 
povolil tento dceřiný podnik, nebude bránit 
převodu zdrojů z tohoto dceřiného 
podniku za účelem vyhovění žádosti o 
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záruku skupinové podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Článek 244

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dceřiné podniky pojišťovny nebo 
zajišťovny: snížení skupinové podpory

Dceřiné podniky pojišťovny nebo 
zajišťovny: rovné zacházení

1. Je-li mateřskému podniku a orgánu 
dozoru nad skupinou předloženo více 
žádostí o převod použitelných vlastních 
zdrojů v souladu s článkem 238 resp. 248 a 
skupina nemá dostatečné použitelné vlastní 
zdroje k uspokojení všech žádostí, mohou 
být částky uvedené v posledních přijatých
prohlášeních v případě potřeby sníženy.

1. Je-li mateřskému podniku předloženo 
více žádostí o převod použitelných 
vlastních zdrojů v souladu s článkem 238, 
resp. 239 a mateřský podnik nemá 
dostatečné použitelné vlastní zdroje k 
uspokojení všech žádostí, použijí se 
následující pravidla:

a) všechny pojišťovny a zajišťovny, které 
jsou dceřinými podniky mateřských 
podniků, ponesou společnou odpovědnost 
společně s mateřským podnikem, a to až 
do výše částek uvedených v posledních  
prohlášeních přijatých za každý dceřiný 
podnik, na který se vztahují pravidla 
stanovená v článcích 236 až 241;

Snížení bude vypočítáno pro každý dceřiný 
podnik tak, aby bylo zajištěno, že každý 
dceřiný podnik podléhá stejnému poměru 
mezi součtem použitelných aktiv 
a jakéhokoli převodu od skupiny na jedné 
straně a součtem jeho technických rezerv
a minimálního kapitálového požadavku na 
druhé straně.

b) částky uvedené v písmenu a) mohou být
v případě potřeby sníženy. Snížení bude 
vypočítáno pro každý dceřiný podnik tak, 
aby bylo zajištěno, že každý dceřiný 
podnik podléhá stejnému poměru mezi 
součtem použitelných aktiv a jakéhokoli 
převodu od skupiny na jedné straně a 
součtem jeho technických rezerv 
a minimálního kapitálového požadavku na 
druhé straně.

2. Členské státy zajistí, aby závazky 
vyplývající z pojistných smluv uzavřených 
mateřským podnikem nebyly 
upřednostňovány před závazky 

2. Bez ohledu na článek 277 členské státy 
zajistí, aby závazky vyplývající z 
pojistných smluv uzavřených mateřským 
podnikem nebyly upřednostňovány před 
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vyplývajícími z pojistných smluv 
uzavřených jakýmkoli dceřiným podnikem, 
který podléhá pravidlům stanoveným v 
článcích 236 až 241.

závazky vyplývajícími z pojistných smluv 
uzavřených jakýmkoli dceřiným podnikem, 
který podléhá pravidlům stanoveným v 
článcích 236 až 241.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Čl. 262 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že holdingová společnost 
nebo mateřská společnost nedodrží 
požadavky skupinové podpory, orgán 
dozoru nad skupinou, a to i v případě, že o 
to požádá jakýkoli jiný příslušný orgán 
dozoru, situaci přezkoumá a případně 
rozhodne o ukončení dozoru na 
skupinovém základě.

Or. en

Odůvodnění

Pokud povinnosti spojené se skupinovou podporou nejsou dodržovány, mělo by být použití 
tohoto mechanismu ukončeno. Přestože o ukončení by měl rozhodnout orgán dozoru nad 
skupinu, je třeba respektovat úlohu všech orgánů dozoru, které se na dozoru nad skupinou 
podílejí.

Pozměňovací návrh 56
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 304 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na odstavec 1 a s ohledem 
na postup rozhodování stanovený v bodu 
odůvodnění 23 a čl. 251 odst. 4 získá 
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Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním právní subjektivitu, 
a to v nařízení, které vstoupí v platnost 
současně s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Čl. 304 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na odstavec 1 a s ohledem 
na postup rozhodování stanovený v čl. 251 
odst. 4 získá Evropský výbor orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
právní subjektivitu, a to v nařízení, které 
vstoupí v platnost současně s touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Titus Corlăţean

Návrh směrnice
Čl. 304 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Všechna rozhodnutí, která učiní 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním pro účely této 
směrnice, se přijímají kvalifikovanou 
většinou. 

Or. en
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Odůvodnění

Hlasování kvalifikovanou většinou zajistí rychlé a maximálně konstruktivní rozhodování.
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