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Τροπολογία 28
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το 
άρθρο 55,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, το 
άρθρο 55 και το άρθρο 95,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση διασφαλίζει ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προτείνει είτε την 
εκτελεστική οδηγία του επιπέδου 2 είτε τον εκτελεστικό κανονισμό του επιπέδου 2 με βάση την 
παρούσα οδηγία-πλαίσιο.

Τροπολογία 29
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το νέο σύστημα φερεγγυότητας θα 
έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
βελτίωση της προστασίας όλων των 
ενδιαφερομένων μερών· για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφοδιάσουν τις αρχές 
χρηματοοικονομικής εποπτείας με 
επαρκείς πόρους. Η υποχρέωση αυτή θα 
συνοδεύεται από το καθήκον της πλήρους 
εφαρμογής της οδηγίας που επιβάλλει στα 
κράτη μέλη η κοινοτική νομοθεσία καθώς 
και από τη νομολογία του Δικαστηρίου 
και τις εθνικές διατάξεις περί 
υπηρεσιακής ευθύνης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το καθήκον της "υπηρεσιακής ευθύνης" υπάρχει ήδη στο κοινοτικό πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 
288, παράγραφος 2, ΣΕΚ και αρχή του "κράτους δικαίου", σύμφωνα με το άρθρο 6 ΕΕ καθώς 
και νομολογία του ΔΕΚ (Francovich, MP Travelline και επακόλουθες αποφάσεις)). Κατά 
συνέπεια είναι περιττή η ενσωμάτωση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης σε μία ειδική για τον 
τομέα οδηγία.

Τροπολογία 30
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται.

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται. Προκειμένου να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά της όσον 
αφορά την μεσολάβηση και την πρόκριση 
συναλλαγών σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ των εποπτικών αρχών στις 
επιτροπές εποπτικών αρχών, θα πρέπει 
να παρασχεθεί στην εν λόγω επιτροπή 
νομική βάση και προσωπικότητα στο 
πλαίσιο νέου κανονισμού που θα τεθεί σε 
ισχύ ταυτόχρονα με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 31
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται.

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται. Στην εν λόγω επιτροπή 
θα πρέπει να παρασχεθεί νομική βάση και 
προσωπικότητα στο πλαίσιο κανονισμού 
που θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με την 
παρούσα οδηγία, ενώ θα πρέπει να 
εφαρμόζεται ειδική πλειοψηφία για την 
έγκριση όλων των αποφάσεων σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνονται ταχέως και με τον πιο εποικοδομητικό δυνατό 
τρόπο είναι αναγκαία η εφαρμογή ειδικής πλειοψηφίας.

Τροπολογία 32
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το καθεστώς εποπτείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια απαίτηση ευαισθησίας 
κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε 

(35) Το καθεστώς εποπτείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια απαίτηση ευαισθησίας 
κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε 
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μελλοντικό υπολογισμό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών 
(απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας) και 
ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας κάτω από 
το οποίο δεν θα πρέπει να μειώνονται οι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι (ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση). Και οι δύο αυτές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν σε όλη την Κοινότητα, 
προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφο 
επίπεδο προστασίας των 
αντισυμβαλλομένων.

μελλοντικό υπολογισμό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών 
(απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας) και 
ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας κάτω από 
το οποίο δεν θα πρέπει να μειώνονται οι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι (ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση). Οι ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να 
υπολογίζονται με σαφή και απλό τρόπο 
καθώς και με τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου του 
υπολογισμού. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα 
ποσό επιλέξιμων βασικών ιδίων 
κεφαλαίων, κάτω από το οποίο οι 
αντισυμβαλλόμενοι και οι δικαιούχοι θα 
εκτίθεντο σε μη αποδεκτό επίπεδο 
κινδύνου σε περίπτωση που επιτρεπόταν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους. Οι ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να 
συνδέονται με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας ως ποσοστό 
τους, που θα αντιστοιχεί σε επίπεδο 
εμπιστοσύνης κυμαινόμενο μεταξύ 80% 
και 90% για περίοδο ενός έτους. Και οι 
δύο αυτές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα 
πρέπει να εναρμονιστούν σε όλη την 
Κοινότητα, προκειμένου να επιτευχθεί 
ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των 
αντισυμβαλλομένων.

Or. en

Τροπολογία 33
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
τα ίδια κεφάλαια στο εσωτερικό του 

(70) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
τα ίδια κεφάλαια στο εσωτερικό του 
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ομίλου είναι ικανοποιητικά κατανεμημένα 
και διατίθενται για την προστασία των 
αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων, 
εφόσον απαιτείται. Προς το σκοπό αυτό, οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο ομίλου θα πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια που να 
καλύπτουν την απαίτηση κεφαλαίου 
φερεγγυότητας, εκτός αν ο στόχος της 
προστασίας των αντισυμβαλλομένων και 
των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά με άλλον τρόπο. Συνεπώς, 
οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο ομίλου θα πρέπει 
να μπορούν να καλύπτουν την απαίτηση 
κεφαλαίου φερεγγυότητας με στήριξη από 
πλευράς του ομίλου, την οποία θα δηλώνει 
η μητρική επιχείρηση σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να εκτιμηθεί η 
ανάγκη πιθανής μελλοντικής αναθεώρησης 
του καθεστώτος στήριξης από πλευράς του 
ομίλου και να προετοιμαστεί η 
αναθεώρηση αυτή, η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση για τους σχετικούς 
κανόνες των κρατών μελών και πρακτικές 
των αρχών εποπτείας.

ομίλου είναι ικανοποιητικά κατανεμημένα 
και διατίθενται για την προστασία των 
αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων, 
εφόσον απαιτείται. Προς το σκοπό αυτό, οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο ομίλου θα πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια που να 
καλύπτουν την απαίτηση κεφαλαίου 
φερεγγυότητας, εκτός αν ο στόχος της 
προστασίας των αντισυμβαλλομένων και 
των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά με άλλον τρόπο. Συνεπώς, 
οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο ομίλου θα πρέπει 
να μπορούν να καλύπτουν την απαίτηση 
κεφαλαίου φερεγγυότητας με στήριξη από 
πλευράς του ομίλου, την οποία θα δηλώνει 
η μητρική επιχείρηση σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Για την ισότιμη προστασία 
όλων των αντισυμβαλλομένων, όλα τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την ελεύθερη κίνηση του ενεργητικού και 
του παθητικού, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναμόρφωση του κεφαλαίου 
φερεγγυότητας και των επιλέξιμων ιδίων 
κεφαλαίων εντός ενός ομίλου για τον 
σκοπό της στήριξης του ομίλου και χωρίς 
κίνδυνο ανασταλτικών δράσεων. Για τα 
κράτη μέλη στα οποία δεν έχει ακόμα 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη αυτή κίνηση, η 
στήριξη του ομίλου θα πρέπει, κατά τη 
διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, να 
περιλαμβάνει επιπροσθέτως αυτά τα μέσα 
ή άλλους μηχανισμούς που απαιτούνται 
για να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα 
μεταφέρονται σε εύθετο χρόνο. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι 
απαιτήσεις που απορρέουν από τις 
υποχρεώσεις στήριξης του ομίλου 
τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης με τις 
απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως. Προκειμένου 
να εκτιμηθεί η ανάγκη πιθανής 
μελλοντικής αναθεώρησης του καθεστώτος 
στήριξης από πλευράς του ομίλου και να 
προετοιμαστεί η αναθεώρηση αυτή, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τους 
σχετικούς κανόνες των κρατών μελών και 
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πρακτικές των αρχών εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 34
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87a) Τα σφάλματα των εποπτικών 
αρχών λόγω βαριάς αμέλειας ή κακής 
πίστης θα πρέπει να είναι αγώγιμα, 
σύμφωνα με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-6/90 και 
C-9/90 Francovich [1991] I-5357. Τα 
πρότυπα εποπτείας εμπίπτουν στην 
απόλυτη ευθύνη των κρατών μελών και, 
κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι, 
είτε προέρχονται από αυτό το κράτος 
μέλος είτε από άλλα, προστατεύονται 
επαρκώς, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, έναντι των απωλειών που 
οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή κακή 
πίστη εκ μέρους της εποπτικής αρχής. 
Προκειμένου να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες αμφιβολίες, στις περιπτώσεις 
στις οποίες οι εποπτικές αρχές 
χρηματοδοτούνται μέσω συνεισφοράς της 
βιομηχανίας, δεν θεωρείται ενδεδειγμένο 
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να πληρώνει η βιομηχανία (άμεσα ή 
έμμεσα) για εποπτικά σφάλματα. 

Or. en

Τροπολογία 35
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(95α) Με δεδομένο τον αυξανόμενο 
διασυνοριακό χαρακτήρα του 
ασφαλιστικού τομέα, είναι αναγκαίο να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
λειτουργία της ασφαλιστικής εγγύησης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εποπτικές διαρθρώσεις. Οι υπό 
εξέλιξη αυτές προσπάθειες θα 
καταβληθούν εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
δεδομένου ότι οι νέες απαιτήσεις 
φερεγγυότητας θα προσφέρουν από μόνες 
τους υψηλό επίπεδο εναρμονισμένης 
προστασίας για τους 
αντισυμβαλλόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζήτημα διευκρίνισης. Είναι χρήσιμο σε αυτό το στάδιο να καταβάλλονται προσπάθειες με 
αντικείμενο τα συστήματα ασφαλιστικής εγγύησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συστήματα 
αυτά είναι συμπληρωματικά προς την οδηγία φερεγγυότητα ΙΙ, η οποία ήδη διασφαλίζει υψηλή 
και εναρμονισμένη προστασία για τους αντισυμβαλλόμενους.



PE405.906v01-00 10/24 AM\721383EL.doc

EL

Τροπολογία 36
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 5 έως 
10, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων τα 
ετήσια έσοδα από ασφάλιστρα δεν 
υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια EUR.

(1) Κατά την διάρκεια της πρώτης 
τριετίας μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 310, παράγραφος 
(1) και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 5 
έως 10, η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται για ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια έσοδα 
από ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν τα 5 
εκατομμύρια EUR

(2) Εάν το ποσό που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 υπερκαλυφθεί επί τρία 
συνεχή έτη, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται από το τέταρτο έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι μικρές 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, οποιεσδήποτε διευκολύνσεις με βάση της αρχής της αναλογικότητας 
πρέπει πρώτα και οριστούν και να εφαρμοστούν. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιμη η 
διατήρηση του ορίου για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, θα έχουν θεσπιστεί οι κανόνες περί 
αναλογικότητας και οι επιχειρήσεις θα έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στους νέους 
κανόνες Μακροπρόθεσμα, οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες θα επιθυμούν επίσης να 
εφαρμόσουν τα πρότυπα ποιότητας της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.

Τροπολογία 37
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για τους 
αντισυμβαλλόμενους που 
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χρηματοδοτείται από τα ίδια σε 
περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή κακής 
πίστης εκ μέρους των εποπτικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η διασφάλιση συνέπειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 38
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την 
πολυπλοκότητα και την κλίμακα των 
εγγενών κινδύνων στις δραστηριότητες 
των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την 
πολυπλοκότητα και την κλίμακα των 
εγγενών κινδύνων στις δραστηριότητες 
των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ακόμη και αν η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν έχει 
ζωτική σημασία για την συνολική 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις - ανεξαρτήτως μεγέθους, δεδομένου 
ότι ο αντίκτυπος μιας αδυναμίας πληρωμής δεν είναι πάντα ευθέως ανάλογος προς το μέγεθος, 
αλλά εξαρτάται από τον τύπο ασφάλισης που παρέχει μια εταιρεία και την γεωγραφική εμβέλεια 
των δραστηριοτήτων της.
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Τροπολογία 39
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41  Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου ως "λειτουργία" νοείται η 
ικανότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων 
πρακτικών καθηκόντων.  Ο τρόπος με 
τον οποίο οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
ανταποκρίνονται στις επιμέρους 
απαιτήσεις διακυβέρνησης των άρθρων 
43, 45, 46 και 47 επαφίεται στην 
επιχειρηματική κρίση τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων για την εσωτερική διαχείριση του κινδύνου θα πρέπει να 
βασίζεται αυστηρά στην αρχή της αναλογικότητας και να παρέχει στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις επαρκή ελευθερία όσον αφορά την οργανωτική διάρθρωσή τους. Ο ορισμός αυτός 
είναι αναγκαίος για την διασφάλιση νομικής βεβαιότητας.

Τροπολογία 40
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων 
αρχών:

1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
διαμορφώνονται ως ποσοστό των 
τεχνικών διατάξεων με βάση το 33% της 
τελευταίας κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας που εγκρίθηκε από τις 
εποπτικές αρχές και αντιστοιχεί σε 
διάστημα εμπιστοσύνης της τάξης του 
80% για περίοδο ενός έτους. Επιπλέον,
υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων 
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αρχών:

Or. en

Τροπολογία 41
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το επίπεδο των ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων 
διαμορφώνεται στην αξία σε κίνδυνο των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων μιας 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης σε διάστημα εμπιστοσύνης 
κυμαινόμενο από 80% έως 90% για 
περίοδο ενός έτους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπολογίζουν τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε τριμηνιαία
τουλάχιστον βάση και αναφέρουν τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού στις 
εποπτικές αρχές.

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπολογίζουν τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ετήσια
τουλάχιστον βάση και αναφέρουν τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού στις 
εποπτικές αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 43
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εποπτικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν να τους παρέχονται 
πιο συχνά οι υπολογισμοί της ελάχιστης 
κεφαλαιακής απαίτησης, όχι όμως 
συχνότερα από μια φορά ανά τρίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 44
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή 
μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού·

(α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή 
μέθοδος, κατανοητή για όλους τους 
αντισυμβαλλόμενους, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου και 
διενέργειας του υπολογισμού ανά πάσα 
στιγμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης θα πρέπει να είναι σαφής, όχι μόνο για 
την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, αλλά για όλους τους αντισυμβαλλόμενους (π.χ. δικηγόρους 
και άλλες αρμόδιες αρχές), ενώ δεν θα πρέπει να είναι περίπλοκος, δεδομένου ότι οιαδήποτε 
παραβίαση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης θα προκαλούσε ανάκληση της άδειας, ενώ 
ενδέχεται να χρειαστεί να υποστηριχθεί ενώπιον των δικαστηρίων.
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Τροπολογία 45
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το απόλυτο κατώτατο όριο ορίζεται σε 
1 000 000 ευρώ για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου
ζημιών και σε 2 000 000 ευρώ για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου 
ζωής.

(δ) το απόλυτο κατώτατο όριο ορίζεται σε 
3 000 000 ευρώ για τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις του κλάδου ζωής και τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το απόλυτο κατώτατο όριο της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης έχει οριστεί σε διαφορετικό 
επίπεδο για τις επιχειρήσεις του κλάδου ζωής και για τις επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών, όμως 
ούτε η φύση τους ούτε το προφίλ κινδύνου τους μπορούν να στηρίξουν αυτήν την διαφορά. 
Επιπλέον, το απόλυτο κατώτατο όριο της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης έχει οριστεί σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο, πράγμα που δεν συνάδει με την σημερινή κατάσταση. Περισσότερο 
ενδεδειγμένη δείχνει να είναι μια αύξηση σε 3.000.000 ευρώ. 

Τροπολογία 46
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) υπολογίζεται ανεξάρτητα από τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης δεν θα πρέπει να συνδέεται με την 
κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, δεδομένου ότι τούτο θα συνεπαγόταν τόσο αύξηση της 
περιπλοκότητας όσο και απώλεια αποτελεσματικότητας, λόγω του γεγονότος ότι η κεφαλαιακή 
απαίτηση φερεγγυότητας θα υπολογιζόταν μια φορά ετησίως ενώ η ελάχιστη κεφαλαιακή 
απαίτηση ανά τρίμηνο.
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Τροπολογία 47
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις 
στη διαχείριση του ενεργητικού των 
εθελοντικών κωδίκων συμπεριφοράς και 
της διαφάνειας την οποία τηρούν τα 
συναφή ιδρύματα που διαχειρίζονται μη 
υποκείμενα σε ρυθμίσεις ή εναλλακτικά
επενδυτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζήτημα διευκρίνισης. Οι εποπτικές αρχές δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους εάν τα ιδρύματα 
χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν κώδικες αλλά θα λαμβάνουν υπόψη τους τους κώδικες που 
ενδεχομένως χρησιμοποιούνται και τις επιπτώσεις τους στη διαχείριση του ενεργητικού από τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 48
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους κατά πόσο τα συναφή 
ιδρύματα που διαχειρίζονται μη 
υποκείμενα σε ρυθμίσεις ή εναλλακτικά 
επενδυτικά μέσα τηρούν τους 
εθελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς, 
ιδίως όσον αφορά την διαφάνεια έναντι 
των εποπτικών αρχών, των επενδυτών 
και του γενικού κοινού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των κωδίκων συμπεριφοράς από μια επενδυτική εταιρεία ή μέσο θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από όλες τις εποπτικές αρχές στην ΕΕ. Ο κώδικας συμπεριφοράς είναι ο 
πιο σημαντικός και κατά συνέπεια θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα/διαφορετικές διαστάσεις διαφάνειας.

Τροπολογία 49
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου (γ), μια 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση δεσμεύεται από τον 
υπολογισμό της ελάχιστης κεφαλαιακής 
της απαίτησης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, εκτός εάν ο υπολογισμός αυτός 
είναι εμφανώς εσφαλμένος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή περιττών προσφυγών με αντικείμενο τον υπολογισμό της ελάχιστης 
κεφαλαιακής απαίτησης σε περίπτωση παραβίασης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

Τροπολογία 50
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 234 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η πρωταρχική πηγή της στήριξης 
του ομίλου είναι τα ίδια κεφάλαια που 
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μεταφέρονται από την μητρική στην 
θυγατρική της επιχείρηση· σε περίπτωση 
που η στήριξη του ομίλου είναι δυνατό να 
παρασχεθεί με διαθέσιμους πόρους της 
θυγατρικής, υπάρχουν νομικά εκτελεστές 
συμβάσεις ή άλλοι μηχανισμοί που 
επιτρέπουν την μεταφορά επιλέξιμων 
ιδίων κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 51
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 237 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη του ομίλου λαμβάνει τη 
μορφή δήλωσης προς την αρχή εποπτείας 
του ομίλου, εκφρασμένη σε ένα νομικά 
δεσμευτικό έγγραφο και αποτελούσα 
δέσμευση μεταβίβασης επιλέξιμων ιδίων 
κεφαλαίων δυνάμει του άρθρου 98 
παράγραφος 5.

2. Η στήριξη του ομίλου λαμβάνει τη 
μορφή δήλωσης προς το σώμα εποπτικών 
αρχών μέσω της αρχής εποπτείας του 
ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
είναι αναγκαίο, αποδεικτικών στοιχείων 
για την ύπαρξη νομικά εκτελεστών 
μέσων, αποτελούσα δέσμευση 
μεταβίβασης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων 
δυνάμει του άρθρου 98 παράγραφος 5

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την στήριξη του ομίλου αφορούν ολόκληρο τον όμιλο, επομένως 
πρέπει να απευθύνονται στο σώμα. Η μείωση του παθητικού είναι ένας ακόμη τρόπος με τον 
οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η στήριξη του ομίλου.
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Τροπολογία 52
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 237, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι το έγγραφο που περιέχει τη δήλωση 
της στήριξης του ομίλου πληροί όλες τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις βάσει του εθνικού 
δικαίου της μητρικής επιχείρησης 
προκειμένου να αναγνωριστεί ως νομική 
δέσμευση, και οποιαδήποτε προσφυγή 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

(γ) ότι το έγγραφο που περιέχει τη δήλωση 
της στήριξης του ομίλου και οποιοδήποτε 
αναγκαίο συνοδευτικό μέσο πληροί όλες 
τις υφιστάμενες απαιτήσεις βάσει 
εκτελεστού νόμου στο κράτος μέλος της 
επιχείρησης που παρέχει την στήριξη του 
ομίλου, και ότι οποιαδήποτε προσφυγή 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
στοιχειοθέτησης της παροχής στήριξης 
του ομίλου εντός του ορίου της πιο 
πρόσφατης δήλωσης, ή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 244, παράγραφος 
(1) κατά περίπτωση, και σε ισότιμη βάση 
με τις απαιτήσεις των 
αντισυμβαλλομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
αναδιοργάνωσης, σύστασης, εκχώρησης, 
εξαγοράς ή οποιασδήποτε άλλης 
διοικητικής διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνατότητα εκτέλεσης της στήριξης του ομίλου και ταυτόχρονη κάλυψη προσωρινών διατάξεων 
σε περίπτωση νομικής αβεβαιότητας (βλέπε αιτιολογική σκέψη 70) και ιεραρχική κατάταξη της 
στήριξης του ομίλου.
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Τροπολογία 53
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 240 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη του ομίλου μπορεί να 
παρασχεθεί από επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 
που βρίσκονται στη μητρική επιχείρηση ή 
σε κάποια θυγατρική, εφόσον η εν λόγω 
θυγατρική, εάν πρόκειται για 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση, διαθέτει επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια το ύψος των οποίων υπερβαίνει 
τις ελάχιστες κεφαλαιακές της 
απαιτήσεις. Η εποπτική αρχή που έχει 
χορηγήσει άδεια στη θυγατρική αυτή δεν 
εμποδίζει τη μεταβίβαση των 
πλεονασματικών αυτών επιλέξιμων ιδίων 
κεφαλαίων.

2. Η στήριξη του ομίλου μπορεί να 
παρασχεθεί από επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 
που βρίσκονται στη μητρική επιχείρηση ή 
σε κάποια θυγατρική, εφόσον στην 
τελευταία περίπτωση η μητρική 
επιχείρηση αποδείξει προς εύλογη 
ικανοποίηση της εποπτικής αρχής ότι 
υπάρχουν επαρκή ίδια κεφάλαια στον 
όμιλο, τα οποία μπορούν εύκολα να 
μεταφερθούν με βάση όλες τις εύλογες 
υποθέσεις. Όταν η θυγατρική επιχείρηση 
είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση, δεν επιτρέπεται να παράσχει 
την στήριξη, δεδομένου ότι τούτο θα την 
καθιστούσε ανίκανη να εκπληρώσει την 
ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. Η 
εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει άδεια 
στη θυγατρική αυτή δεν εμποδίζει τη 
μεταβίβαση των πόρων από την εν λόγω 
θυγατρική για την εκτέλεση αιτήματος 
για εγγύηση στήριξης του ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 54
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 244

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θυγατρικές ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης: μείωση της 
στήριξης του ομίλου

Θυγατρικές ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης: ίση 
μεταχείριση

1. Όταν περισσότερες αιτήσεις 
μεταβίβασης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων 
διαβιβάζονται στη μητρική επιχείρηση και 

1. Όταν περισσότερες αιτήσεις 
μεταβίβασης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων 
διαβιβάζονται στη μητρική επιχείρηση και 
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στην αρχή εποπτείας του ομίλου σύμφωνα 
με τα άρθρα 238 ή 239 και ο όμιλος δεν 
διαθέτει επαρκή επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 
για να καλύψει τα αιτήματα αυτά 
συνολικά, τα ποσά που απορρέουν από τις 
πλέον πρόσφατες δεκτές δηλώσεις 
αφαιρούνται, κατά περίπτωση.

στην αρχή εποπτείας του ομίλου σύμφωνα 
με τα άρθρα 238 ή 239 και ο όμιλος δεν 
διαθέτει επαρκή επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 
για να καλύψει τα αιτήματα αυτά 
συνολικά, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

(α) όλες οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι 
θυγατρικές της μητρικής επιχείρησης 
θεωρούνται από κοινού υπεύθυνες, μαζί 
με την μητρική επιχείρηση για ποσό 
ισοδύναμο με τα ποσά που απορρέουν από 
τις πλέον πρόσφατες δεκτές δηλώσεις όσον 
αφορά κάθε θυγατρική επιχείρηση που 
υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται 
στα άρθρα 236 έως 241·

Η μείωση υπολογίζεται για κάθε θυγατρική 
με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι κάθε μια 
από αυτές υπόκειται στην ίδια αναλογία 
μεταξύ του αθροίσματος των διαθέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων και οιασδήποτε 
μεταβίβασης από τον όμιλο, αφενός, και 
του αθροίσματος των τεχνικών της 
προβλέψεων και των ελάχιστων 
κεφαλαιακών της απαιτήσεων, αφετέρου.

(β) τα ποσά που αναφέρονται στο 
στοιχείο (α) αφαιρούνται, κατά περίπτωση. 
Η μείωση υπολογίζεται για κάθε θυγατρική 
με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι κάθε μια 
από αυτές υπόκειται στην ίδια αναλογία 
μεταξύ του αθροίσματος των διαθέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων και οιασδήποτε 
μεταβίβασης από τον όμιλο, αφενός, και 
του αθροίσματος των τεχνικών της 
προβλέψεων και των ελάχιστων 
κεφαλαιακών της απαιτήσεων, αφετέρου.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από τη μητρική επιχείρηση δεν 
τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από θυγατρική η οποία υπόκειται 
στους κανόνες των άρθρων 236 έως 241.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 277, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από τη μητρική επιχείρηση δεν 
τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από θυγατρική η οποία υπόκειται 
στους κανόνες των άρθρων 236 έως 241.

Or. en
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Τροπολογία 55
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 262 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας 
μητρικής εταιρείας με τις απαιτήσεις 
στήριξης του ομίλου, η αρχή εποπτείας 
του ομίλου, κατόπιν αιτήματος 
οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων 
εποπτικών αρχών, εξετάζει την 
κατάσταση και, εφόσον χρειάζεται, 
αποφασίζει τον τερματισμό της εποπτείας 
σε επίπεδο ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις στήριξης θα πρέπει να ανακαλείται η 
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Παρά το γεγονός ότι τούτο πρέπει να γίνεται από την αρχή 
εποπτείας του ομίλου, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τον ρόλο όλων των εποπτικών αρχών 
που συμμετέχουν στην εποπτεία του ομίλου.

Τροπολογία 56
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 304 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
και λαμβάνοντας υπόψη την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στην 
αιτιολογική σκέψη 23 και στο άρθρο 251,
παράγραφος (4), η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων αποκτά νομική 
προσωπικότητα με κανονισμό που 
προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα 
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με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 57
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 304 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
και λαμβάνοντας υπόψη την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 251, παράγραφος (4), η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων αποκτά νομική 
προσωπικότητα με κανονισμό που 
προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα 
με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 58
Titus Corlăţean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 304 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Όλες οι αποφάσεις που προβλέπεται 
να ληφθούν από την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας εγκρίνονται με ειδική 
πλειοψηφία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνονται ταχέως και με τον πιο εποικοδομητικό δυνατό 
τρόπο είναι αναγκαία η εφαρμογή ειδικής πλειοψηφίας.
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