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Tarkistus 28
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
47 artiklan 2 kohdan ja 55 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
47 artiklan 2 kohdan sekä 55 ja 
95 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella varmistetaan, että komissio voi esittää tämän puitedirektiivin pohjalta joko 
tason 2 täytäntöönpanodirektiiviä tai tason 2 täytäntöönpanoasetusta.

Tarkistus 29
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Uusi vakavaraisuutta koskeva 
sääntely johtaa kaikkien osapuolten 
entistä parempaan suojaan. Tämä 
edellyttää, että jäsenvaltiot tarjoavat 
talouden valvontaviranomaisille riittävät 
voimavarat. Tätä velvollisuutta tukevat 
jäsenvaltioiden yhteisöoikeudellinen 
velvollisuus panna direktiivi täydessä 
laajuudessaan täytäntöön sekä lisäksi 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja 
kansalliset virkavastuuta koskevat 
säännökset.

Or. de
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Perustelu

Eurooppaoikeudellinen "virkavastuun" velvollisuus on olemassa jo primaarioikeuden nojalla 
(perustamissopimuksen 288 artiklan 2 kohta ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan mukainen oikeusvaltioperiaate sekä EU:n tuomioistuin (Francovich, MP Travelline 
ja myöhemmät päätökset)). Alakohtaisella direktiivillä tapahtuva sääntely on siten 
tarpeetonta.

Tarkistus 30
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen 
lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä.

(23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen 
lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä. Jotta tämä 
komitea voi täyttää sillä olevat välitys- ja 
sovittelutehtävät tapauksissa, joissa 
valvontaviranomaisten välillä ilmenee 
ristiriitoja valvontakollegioissa, sille olisi 
annettava oikeusperusta ja 
oikeushenkilöllisyys uudella asetuksella, 
joka tulee voimaan samanaikaisesti 
tämän direktiivin kanssa.

Or. en

Tarkistus 31
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen (23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen 



AM\721383FI.doc 5/22 PE405.906v01-00

FI

lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä.

lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä. Tälle 
komitealle olisi annettava oikeusperusta 
ja oikeushenkilöllisyys uudella 
asetuksella, joka tulee voimaan 
samanaikaisesti tämän direktiivin kanssa, 
ja kaikki tämän direktiivin mukaiset 
päätökset olisi tehtävä 
määräenemmistöäänestyksellä.

Or. en

Perustelu

Nopea ja rakentava päätöksenteko edellyttää määräenemmistöäänestystä.

Tarkistus 32
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Valvontajärjestelmässä olisi 
säädettävä riskiherkästä vaatimuksesta, 
joka perustuu prospektiiviseen 
menetelmään sen varmistamiseksi, että 
valvontaviranomaisten toimet ovat tarkasti 
kohdistettuja ja tapahtuvat ajoissa 
(vakavaraisuuspääomavaatimus) ja että 
rahoitusvarojen määrä ei laske 
vähimmäisturvatason alle 
(vähimmäispääomavaatimus). Molemmat 
pääomavaatimukset olisi 
yhdenmukaistettava kaikkialla yhteisössä, 
jotta vakuutuksenottajien suojan taso olisi 
yhtäläinen.

(35) Valvontajärjestelmässä olisi 
säädettävä riskiherkästä vaatimuksesta, 
joka perustuu prospektiiviseen 
menetelmään sen varmistamiseksi, että 
valvontaviranomaisten toimet ovat tarkasti 
kohdistettuja ja tapahtuvat ajoissa 
(vakavaraisuuspääomavaatimus) ja että 
rahoitusvarojen määrä ei laske 
vähimmäisturvatason alle 
(vähimmäispääomavaatimus). 
Vähimmäispääomavaatimus olisi 
laskettava selkeällä ja yksinkertaisella 
tavalla, jolla varmistetaan, että laskenta 
voidaan tarkastaa. Sen olisi vastattava sitä 
hyväksyttävien omien perusvarojen 
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määrää, jonka alittuessa 
vakuutuksenottajiin ja edunsaajiin 
kohdistuisi kohtuuton riski, jos vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritysten sallittaisiin 
jatkaa toimintaansa.
Vähimmäispääomavaatimus olisi 
kytkettävä 
vakavaraisuuspääomavaatimukseen siitä 
laskettuna prosenttiosuutena, joka vastaa 
noin 80–90 prosentin luottamustasoa 
yhden vuoden ajanjaksolle. Molemmat 
pääomavaatimukset olisi 
yhdenmukaistettava kaikkialla yhteisössä, 
jotta vakuutuksenottajien suojan taso olisi 
yhtäläinen.

Or. en

Tarkistus 33
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) On tarpeen varmistaa, että omat varat 
jakautuvat asianmukaisesti ryhmän sisällä 
ja että ne ovat tarvittaessa käytettävissä 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien 
suojaamiseksi. Tätä varten ryhmään 
kuuluvilla vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksillä olisi oltava 
riittävät omat varat niiden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
kattamiseen, jollei vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien suojaamista saada muulla 
tavoin tehokkaasti varmistettua. Tästä 
syystä ryhmään kuuluville vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille olisi tietyissä 
olosuhteissa annettava lupa kattaa 
vakavaraisuuspääomavaatimuksensa 
emoyhtiönsä ilmoittamasta ryhmätuesta. 
Ryhmätukijärjestelmän tarpeen 
arvioimiseksi ja tulevien mahdollisten 
tarkistusten valmistelemiseksi komission 

(70) On tarpeen varmistaa, että omat varat 
jakautuvat asianmukaisesti ryhmän sisällä 
ja että ne ovat tarvittaessa käytettävissä 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien 
suojaamiseksi. Tätä varten ryhmään 
kuuluvilla vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksillä olisi oltava 
riittävät omat varat niiden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
kattamiseen, jollei vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien suojaamista saada muulla 
tavoin tehokkaasti varmistettua. Tästä 
syystä ryhmään kuuluville vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille olisi tietyissä 
olosuhteissa annettava lupa kattaa 
vakavaraisuuspääomavaatimuksensa 
emoyhtiönsä ilmoittamasta ryhmätuesta. 
Kaikkien vakuutuksenottajien 
yhdenvertaisen suojelun takaamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi mahdollistettava 
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olisi annettava kertomus jäsenvaltioiden 
säännöistä ja valvontaviranomaisten 
käytännöistä tällä alalla.

varojen ja velkojen vapaa liikkuvuus, jotta 
vakavaraisuuspääoma ja hyväksyttävät 
omat perusvarat voidaan järjestää 
ryhmän sisällä ryhmätukea varten ja 
ilman lykkääviä vaikutuksia. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tällaista 
liikkuvuutta ei vielä taata, ryhmätuen olisi 
väliaikaisesti sisällettävä lisäksi sellaiset 
välineet tai muut mekanismit, joita 
tarvitaan varmistamaan, että varat 
siirretään hyvissä ajoin. Jäsenvaltioiden 
olisi myös varmistettava, että 
ryhmätukisitoumuksista aiheutuvia 
saatavia kohdellaan samalla tavoin kuin 
vakuutussaatavia. Ryhmätukijärjestelmän 
tarpeen arvioimiseksi ja tulevien 
mahdollisten tarkistusten valmistelemiseksi 
komission olisi annettava kertomus 
jäsenvaltioiden säännöistä ja 
valvontaviranomaisten käytännöistä tällä 
alalla.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 34
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 87 a kappale (uusi))

Komission teksti Tarkistus

(87 a) Valvontaviranomaisten törkeästä 
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta 
aiheutuvista laiminlyönneistä olisi voitava 
nostaa kanne tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa C-6/90 ja C-9/90, 
Francovich, Kok. 1991, s. I-5357 antaman 
tuomion mukaisesti. Valvontastandardit 
ovat viime kädessä jäsenvaltioiden 
vastuulla ja kunkin jäsenvaltion on siksi 
varmistettava, että vakuutuksenottajilla 
on riittävä kansallisen lainsäädännön 
mukainen suoja sellaisia tappioita 
vastaan, jotka aiheutuvat 
valvontaviranomaisen törkeästä 
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, 
riippumatta siitä, ovatko he kotoisin 
kyseisestä jäsenvaltiosta vai muusta 
jäsenvaltiosta. Epäselvyyksien 
välttämiseksi ei pidetä aiheellisena sitä, 
että elinkeino maksaa (suoraan tai 
välillisesti) valvonnan laiminlyönneistä, 
kun valvontaviranomaisten toiminta 
rahoitetaan elinkeinolta perittävällä 
maksulla.

Or. en

Tarkistus 35
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 95 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(95 a) Koska vakuutustoiminnan 
ylikansallisuus lisääntyy, on tarpeellista 
tarkastella vakuutusalan 



AM\721383FI.doc 9/22 PE405.906v01-00

FI

takuujärjestelmän toimintaa kaikkialla 
Euroopassa siten, että otetaan huomioon 
valvontarakenteet. Tämä meneillään 
oleva työ tehdään tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolella, koska uudet 
vakavaraisuusvaatimukset tarjoavat 
sellaisenaan vakuutuksenottajille 
korkeatasoisen yhdenmukaisen suojan.

Or. en

Perustelu

Kyse on selvennyksestä. Tässä vaiheessa on hyödyllistä, jos vakuutustakuujärjestelmiä 
voidaan käsitellä avoimesti kaikkialla Euroopassa. Nämä järjestelmät täydentävät solvenssi II 
-direktiiviä, jolla jo varmistetaan vakuutuksenottajien korkea ja yhdenmukainen suojelu.

Tarkistus 36
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
vakuutusyrityksiin, joiden vuotuiset 
vakuutusmaksutulot eivät ylitä viittä 
miljoonaa euroa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 5–
10 artiklan soveltamista.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta
ensimmäisten kolmen vuoden aikana 
310 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ajankohdan jälkeen vakuutusyrityksiin, 
joiden vuotuiset vakuutusmaksutulot eivät 
ylitä viittä miljoonaa euroa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin 
5–10 artiklan soveltamista.

2. Jos 1 kohdassa säädetty määrä ylittyy 
kolmena peräkkäisenä vuotena, tätä 
direktiiviä sovelletaan neljännestä 
vuodesta alkaen.

Or. de

Perustelu

On periaatteessa järkevää jättää pienet yritykset aluksi soveltamisalan ulkopuolelle. Ensin on 
kuitenkin määriteltävä ja pantava täytäntöön suhteellisuusperiaatteen mukaiset helpotukset. 
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Siksi on paikallaan säilyttää kynnys aluksi kolmen vuoden ajan. Tämän jälkeen suhteellisuutta 
koskevat säännöt ovat vakiintuneet ja yrityksillä on ollut riittävästi aikaa mukautua uusiin 
sääntöihin. Pitkällä aikavälillä myös pienten vakuuttajien on noudatettava solvenssi II -
laatustandardia.

Tarkistus 37
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
vakuutuksenottajien oikeus korvauksiin, 
jotka jäsenvaltiot maksavat itse siinä 
tapauksessa, että valvontaviranomaiset 
syyllistyvät laiminlyönteihin törkeän 
huolimattomuuden tai tahallisuuden 
seurauksena.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuuden takaamiseksi EU:ssa.

Tarkistus 38
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen liiketoimintaan 
liittyvien riskien luonteeseen, 
monimutkaisuuteen ja laajuuteen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen liiketoimintaan 
liittyvien riskien luonteeseen myös silloin, 
kun kyseinen yritys ei ole elintärkeä 
markkinoiden yleisen taloudellisen 
vakauden kannalta.
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Or. en

Perustelu

Kaikkea liiketoimintaa olisi säänneltävä koosta riippumatta, koska yrityksen kaatumisen 
vaikutukset eivät ole aina suhteessa kokoon vaan riippuvat yrityksen myöntämien vakuutusten 
tyypistä ja sen maantieteellisestä toiminta-alueesta.

Tarkistus 39
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä jaksossa "toiminnalla" 
tarkoitetaan valtuutusta tiettyjen 
käytännön tehtäväkokonaisuuksien 
suorittamiseen. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voivat itse 
päättää, miten ne tarkkaan ottaen panevat 
täytäntöön 43–47 artiklan mukaiset 
hallintovaatimukset.

Or. de

Perustelu

Tavassa, jolla uusia säännöksiä sovelletaan sisäiseen riskienhallintaan, olisi noudatettava 
tiukasti suhteellisuusperiaatetta ja jätettävä vakuutusyrityksille riittävästi toimintavapautta. 
Tämän oikeudellinen varmistaminen edellyttää vastaavaa määritelmää.

Tarkistus 40
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähimmäispääomavaatimus on 
laskettava seuraavien periaatteiden 

1. Vähimmäispääomavaatimus on
kalibroitava vakuutusteknisestä 
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mukaisesti. vastuuvelasta laskettavana 
prosenttiosuutena, joka perustuu 
33 prosenttiin viimeisimmästä valvojan 
hyväksymästä 
vakavaraisuuspääomavaatimuksesta ja 
vatsaa 80 prosentin luottamustasoa 
vuoden ajalle. Lisäksi se on laskettava 
seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
artikla 127 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähimmäispääomavaatimus on 
kalibroitava tasolle, joka vastaa vakuutus-
tai jälleenvakuutusyrityksen omien 
perusvarojen value-at-risk-arvoa, joka on 
laskettu 80–90 prosentin 
todennäköisyydellä yhden vuoden 
ajanjaksolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
laskettava vähimmäispääomavaatimus 
vähintään neljännesvuosittain ja 
ilmoitettava laskennan tulokset 
valvontaviranomaisille.

2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
laskettava vähimmäispääomavaatimus 
vähintään vuosittain ja ilmoitettava 
laskennan tulokset valvontaviranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 43
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvontaviranomaisilla on oikeus 
pyytää saada 
vähimmäispääomavaatimuksia koskevat 
laskelmat useammin mutta ei useammin 
kuin neljännesvuosittain.

Or. en

Tarkistus 44
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 1 kohta – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on laskettava selkeällä ja 
yksinkertaisella tavalla, jolla varmistetaan, 
että laskenta voidaan tarkastaa;

a) se on laskettava selkeällä ja 
yksinkertaisella ja kaikkien osapuolten 
ymmärrettävissä olevalla tavalla, jolla 
varmistetaan, että laskenta voidaan 
tarkastaa ja suorittaa milloin tahansa;

Or. en

Perustelu

Vähimmäispääomavaatimuksen laskemisen olisi oltava selvää paitsi kyseiselle 
valvontaviranomaiselle niin myös kaikille osapuolille (esim. lakimiehet ja muut toimivaltaiset 
viranomaiset), eikä se saisi olla monimutkaista, koska kaikki vähimmäispääomavaatimuksen 
rikkomiset johtaisivat toimiluvan peruuttamiseen, ja ne olisi voitava perustella 
tuomioistuimessa.
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Tarkistus 45
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sen absoluuttisen vähimmäistason on 
oltava vahinkovakuutus- ja 
vahinkojälleenvakuutusyrityksissä
1 000 000 euroa ja 
henkivakuutusyrityksissä 2 000 000 
euroa.

d) sen absoluuttisen vähimmäistason on 
oltava vahinkovakuutus- ja 
vahinkojälleenvakuutusyrityksissä sekä 
henkivakuutusyrityksissä 3 000 000 euroa

Or. en

Perustelu

Henkivakuutusyritysten ja muiden vakuutusyritysten vähimmäispääomavaatimus on asetettu 
eri tasoille, mutta niiden luonne tai riskiprofiili eivät tue tällaista eroa. Lisäksi 
vähimmäispääomavaatimuksen absoluuttinen vähimmäistaso on asetettu hyvin alhaiselle 
tasolle, joka ei vastaa nykyistä tilannetta. Sen nostaminen kolmeen miljoonaan euroon 
vaikuttaa aiheelliselta. 

Tarkistus 46
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi))

Komission teksti Tarkistus

d a) se on laskettava erillään 
vakavaraisuuspääomavaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Vähimmäispääomavaatimuksen ei pitäisi olla yhtä tiukka kuin 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen, koska tämä lisäisi monimutkaisuutta ja vähentäisi 
tehokkuutta, kun vakavaraisuuspääomavaatimus laskettaisiin kerran vuodessa ja 
vähimmäispääomavaatimus vuosineljänneksittäin.
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Tarkistus 47
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
130 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valvojat voivat ottaa huomioon sen, miten 
sääntelemättömien tai vaihtoehtoisten 
sijoitusinstrumenttien alalla toimivien 
rahoituslaitosten noudattamat 
vapaaehtoiset menettelysäännöt ja 
avoimuus vaikuttavat varojen 
hallinnointiin.

Or. en

Perustelu

Kyse on selvennyksestä. Valvojat eivät tarkastele sitä, käyttävätkö rahoituslaitokset 
säännöstöjä, mutta ne tarkastelevat käytössä mahdollisesti olevia säännöstöjä ja niiden 
vaikutuksia vakuutusyritysten varojen hallinnointiin.

Tarkistus 48
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
130 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valvojien olisi otettava huomioon, 
noudattavatko sääntelemättömien tai 
vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien 
alalla toimivat rahoituslaitokset 
vapaaehtoisia menettelysääntöjä, jotka 
koskevat erityisesti avoimuutta suhteessa 
viranomaisiin, sijoittajiin ja yleisöön.

Or. en
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Perustelu

EU:n valvontaviranomaisten olisi otettava huomioon, noudattaako sijoitusyritys tai 
sijoitusjärjestelmä menettelysääntöjä. Avoimuutta koskeva säännöstö on tärkein, ja siten 
meidän olisi otettava huomioon, että avoimuudella on eri tasoja/ulottuvuuksia.

Tarkistus 49
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
142 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä c kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä sitoo sen 
vähimmäispääomavaatimusta koskeva 
laskelma tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti, jollei tuota laskelmaa osoiteta 
ilmeisen virheelliseksi.

Or. en

Perustelu

Estetään vähimmäispääomavaatimusten laskemiseen perustuva tarpeeton käräjöinti 
vähimmäispääomavaatimusten rikkomisen tapauksessa.

Tarkistus 50
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
234 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ryhmätuen ensisijaisen lähteen 
muodostavat emoyhtiöstä tytäryhtiöön 
siirrettävät omat varat; siinä tapauksessa, 
että ryhmätukea voidaan antaa 
tytäryrityksessä käytettävissä olevista 
varoista, hyväksyttävien omien varojen 
siirron mahdollistavien laillisesti 
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täytäntöönpantavien sopimusten tai 
muiden mekanismien on oltava olemassa.

Or. en

Tarkistus 51
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
237 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ryhmätuki on esitettävä
ryhmävalvojalle oikeudellisesti sitovana 
kirjallisena ilmoituksena, jossa sitoudutaan 
siirtämään 98 artiklan 5 kohdan mukaan 
hyväksyttävissä olevia omia varoja.

2. Ryhmätuki on esitettävä valvojien 
kollegiolle ryhmävalvojan välityksellä
ilmoituksena, jossa sitoudutaan siirtämään 
98 artiklan 5 kohdan mukaan 
hyväksyttävissä olevia omia varoja, 
mukaan luettuna tarvittaessa todisteet 
oikeudellisesti täytäntöönpantavissa 
olevista välineistä.

Or. en

Perustelu

Ryhmätukea koskevat ilmoitukset koskevat koko ryhmää, joten ne olisi esitettävä kollegiolle. 
Vastuiden vähentäminen on toinen tapa antaa ryhmätukea.

Tarkistus 52
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
237 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ryhmätukea koskeva kirjallinen 
ilmoitus täyttää kaikki emoyritykseen 
sovellettavat lakisääteiset vaatimukset,
jotta ilmoitus voidaan tunnustaa 
oikeudelliseksi sitoumukseksi, eikä 
oikeudellisella tai hallinnollisella 

(c) ryhmätukea koskeva kirjallinen 
ilmoitus ja mahdolliset liiteasiakirjat 
täyttävät kaikki ryhmätukea antavan 
yrityksen kotijäsenvaltiossa sovellettavan 
lain mukaiset vaatimukset, eikä 
oikeudellisella tai hallinnollisella 
muutoksenhaulla ole lykkäävää vaikutusta, 
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muutoksenhaulla ole lykkäävää vaikutusta. mukaan luettuna ryhmätuen antaminen 
uusimman hyväksytyn ilmoituksen rajaan 
asti tai soveltavin osin 244 artiklan 
1 kohdassa säädetyllä tavalla, ja 
saantijärjestys, joka vastaa 
vakuutuksenottajien 
maksunsaantijärjestystä mukaan luettuna 
uudelleenjärjestelyn, akordin, 
kannanluovutuksen, yrityskaupan tai 
muun hallinnollisen menettelyn 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Ryhmätuen täytäntöönpano tavalla, joka kattaa täydentävät lisämääräykset oikeudellisen 
epävarmuuden tapauksessa (katso johdanto-osan 70 kappale) sekä ryhmätuen 
saantijärjestyksen käyttöönotto.

Tarkistus 53
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
240 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ryhmätukea voidaan antaa 
emoyrityksen tai toisen tytäryrityksen 
hyväksyttävistä omista varoista, jos
kyseinen tytäryritys on vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ja sen hyväksyttävät 
omat varat ylittävät sen 
vähimmäispääomavaatimuksen. 
Kyseiselle tytäryritykselle toimiluvan 
antanut viranomainen ei saa estää tällaisten 
ylimääräisten hyväksyttävien omien 
varojen siirtoa.

2. Ryhmätukea voidaan antaa 
emoyrityksen tai toisen tytäryrityksen 
hyväksyttävistä omista varoista, jos
jälkimmäisessä tapauksessa emoyritys 
osoittaa ryhmävalvojalle tyydyttävällä 
tavalla, että ryhmän sisällä on 
käytettävissä riittävät hyväksyttävät omat 
varat valmiina siirrettäväksi kaikissa 
odotettavissa olevissa tilanteissa. Jos
tytäryritys on vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys, tämä tytäryritys ei 
voi antaa tukea laajuudessa, joka johtaisi 
siihen, että tytäryritys ei pysty täyttämään 
vähimmäispääomavaatimusta. Kyseiselle 
tytäryritykselle toimiluvan antanut 
viranomainen ei saa estää siirtämästä 
varoja tällaisesta yrityksestä pantaessa 
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täytäntöön ryhmätakuuta koskevaa 
pyyntöä.

Or. en

Tarkistus 54
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
244 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
tytäryritykset: ryhmätukien vähentäminen

Vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
tytäryritykset: yhdenvertainen kohtelu

1. Kun emoyritykselle ja ryhmävalvojalle
osoitetaan 238 tai 239 artiklan mukaisesti 
useita hyväksyttävien omien varojen siirtoa 
koskevia pyyntöjä eikä ryhmällä ole 
riittävää määrää hyväksyttäviä omia varoja 
täyttämään kaikkia näitä pyyntöjä,
uusimmissa hyväksytyissä ilmoituksissa 
esitettyjä määriä on vähennettävä tarpeen 
mukaan.

1. Kun emoyritykselle osoitetaan 238 tai 
239 artiklan mukaisesti useita 
hyväksyttävien omien varojen siirtoa 
koskevia pyyntöjä eikä emoyhtiöllä ole 
riittävää määrää hyväksyttäviä omia varoja 
täyttämään kaikkia näitä pyyntöjä,
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) kaikkia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä, jotka ovat 
emoyrityksen tytäryrityksiä, pidetään 
emoyrityksen kanssa yhteisesti vastuussa 
korkeintaan määriin, jotka on esitetty 
uusimmissa hyväksytyissä ilmoituksissa 
kustakin tytäryrityksestä, johon 
sovelletaan 236–241 artiklassa annettuja 
sääntöjä;

Vähennys on laskettava kunkin 
tytäryrityksen osalta sen varmistamiseksi, 
että tytäryrityksen käytettävissä olevien 
varojen ja ryhmästä tehdyn siirron summan 
ja tytäryrityksen vakuutusteknisen 
vastuuvelan ja sen 
vähimmäispääomavaatimuksen summan 
suhde on kaikkien tytäryritysten osalta 
sama.

b) edellä a kohdassa esitettyjä määriä on 
vähennettävä tarpeen mukaan. Vähennys 
on laskettava kunkin tytäryrityksen osalta 
sen varmistamiseksi, että tytäryrityksen 
käytettävissä olevien varojen ja ryhmästä 
tehdyn siirron summan ja tytäryrityksen 
vakuutusteknisen vastuuvelan ja sen 
vähimmäispääomavaatimuksen summan 
suhde on kaikkien tytäryritysten osalta 
sama.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2. Sanotun rajoittamatta 277 artiklan 
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emoyrityksen tekemistä 
vakuutussopimuksista johtuvia velkoja ei 
kohdella suotuisammin kuin velkoja, jotka 
johtuvat 236–241 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen soveltamisalaan kuuluvan 
tytäryrityksen tekemistä 
vakuutussopimuksista.

soveltamista jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että emoyrityksen tekemistä 
vakuutussopimuksista johtuvia velkoja ei 
kohdella suotuisammin kuin velkoja, jotka 
johtuvat 236–241 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen soveltamisalaan kuuluvan 
tytäryrityksen tekemistä 
vakuutussopimuksista.

Or. en

Tarkistus 55
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
262 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos holding-yritys tai emoyritys 
laiminlyö ryhmätukivaatimusten 
noudattamisen, ryhmävalvojan on myös 
silloin, kun muut kyseessä olevat 
valvontaviranomaiset sitä pyytävät, 
tarkasteltava tilannetta ja tarvittaessa 
päätettävä, että ryhmäperusteisesta 
valvonnasta luovutaan.

Or. en

Perustelu

Jos ryhmätukivelvoitteita ei noudateta, tällaisen mekanismin soveltaminen olisi peruutettava. 
Vaikka viimeksi mainittu on ryhmävalvojan tehtävä, kaikkien ryhmän valvontaan osallistuvien 
valvontaviranomaisten roolia olisi kunnioitettava.
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Tarkistus 56
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
304 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sanotun rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista ja ottaen huomioon 
johdanto-osan 23 kappaleessa ja 
251 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
päätöksentekomenettelyn, Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitealle 
on annettava oikeushenkilöllisyys 
asetuksella, joka tulee voimaan 
samanaikaisesti tämän direktiivin kanssa.

Or. en

Tarkistus 57
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
artikla 304 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sanotun rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista ja ottaen huomioon 
251 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
päätöksentekomenettelyn, Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitealle 
on annettava oikeushenkilöllisyys 
asetuksella, joka tulee voimaan 
samanaikaisesti tämän direktiivin kanssa.

Or. en
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Tarkistus 58
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
304 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kaikki päätökset, jotka Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea 
tekee tämän direktiivin tarkoituksia 
varten, on tehtävä määräenemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Nopea ja rakentava päätöksenteko edellyttää määräenemmistöäänestystä.
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