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Módosítás 28
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre és különösen annak 47. cikke 
(2) bekezdésére és 55. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 47. cikke 
(2) bekezdésére, 55. és 95. cikkére,

Or. en

Indokolás

E változtatás biztosítja a Bizottság számára, hogy 2. szintű végrehajtási irányelvre vagy 2. 
szintű végrehajtási rendeletre tehessen javaslatot e keretirányelv alapján.

Módosítás 29
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az új szolvenciarendszer még jobb 
védelmet biztosít majd minden érdekelt 
számára Ezért szükséges, hogy a 
tagállamok a pénzügyi felügyeleti 
hatóságokat megfelelő forrásokkal lássák 
el. E kötelezettségvállalást támogatja a 
tagállamoknak az irányelv teljes 
átültetésére vonatkozó kötelessége, 
valamint a Bíróság esetjoga és az állam 
szerződésen kívüli felelősségére vonatkozó 
nemzeti előírások.

Or. de
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Indokolás

Az állam szerződésen kívüli felelősségének európai jogi kötelessége már létezik az elsődleges 
joganyag alapján (az EU-Szerződés 288. cikkének (2) bekezdése és 6. cikkében említett 
jogállamiság elve, csakúgy mint az Európai Bíróság estejoga (Francovich, MP Travelline és 
az ezt követő döntések)). Ezért felesleges az egyes ágazatra vonatkozó irányelvben való 
szabályozás.

Módosítás 30
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal1 létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie.

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie. A felügyeleti hatóságok 
kollégiumain belüli felügyelő hatóságok 
közötti viták esetében közvetítői és 
döntőbírói feladatainak ellátásához a 
bizottságnak jogalapot és jogi 
személyiséget kell kapnia egy, az új 
irányelvvel egy időben hatályba lépő új 
rendelet szerint.

Or. en

                                               
1 HL L 3., 2004.1.7., 30. o.
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Módosítás 31
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal1 létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie.

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie.

A bizottságnak jogalapot és jogi 
személyiséget kell kapnia egy, az új 
irányelvvel egy időben hatályba lépő új 
rendelet szerint, valamint minősített 
többségi szavazással kell minden 
határozatot elfogadnia ennek az 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A gyors és konstruktív döntéshozatalhoz a minősített többségi szavazás szükséges. 

Módosítás 32
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A felügyeleti rendszernek olyan 
kockázat-érzékenységi követelményt kell 
előírnia, amely előre tekintő számításon 
alapulva biztosítja a felügyeleti hatóságok 

(35) A felügyeleti rendszernek olyan 
kockázat-érzékenységi követelményt kell 
előírnia, amely előre tekintő számításon 
alapulva biztosítja a felügyeleti hatóságok 

                                               
1 HL L 3., 2004.1.7., 30. o.
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pontos és időszerű beavatkozását 
(szavatolótőke-szükséglet), illetve 
meghatároz egy biztonsági 
minimumszintet, amely alá nem süllyedhet 
a pénzügyi források összege (minimális 
tőkeszükséglet). Az ügyfelek egységes 
szintű védelme érdekében e két 
tőkekövetelményt a Közösség egészében 
harmonizálni kell.

pontos és időszerű beavatkozását 
(szavatolótőke-szükséglet), illetve 
meghatároz egy biztonsági 
minimumszintet, amely alá nem süllyedhet 
a pénzügyi források összege (minimális 
tőkeszükséglet). A minimális 
tőkeszükségletet egyértelmű és egyszerű 
módon kell kiszámítani, olyan módszer 
alkalmazásával, amely lehetővé teszi a 
számítások auditálását; A minimális 
tőkeszükséglet a megengedett alapvető 
szavatolótőke azon összege, amely alatt az 
ügyfelek és kedvezményezettek 
elfogadhatatlan szintű kockázatnak 
lennének kitéve, ha a biztosítók és 
viszontbiztosítók folytathatnák 
tevékenységüket. A minimális 
tőkeszükségletet össze kell kapcsolni a 
szavatolótőke-szükséglettel, annak egy 
adott százalékaként egy éves időszakra 
vetített 80%–90% közötti biztonsági 
szintnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 33
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Gondoskodni kell a szavatolótőke 
csoporton belüli célszerű allokációjáról és 
arról, hogy az szükség esetén rendelkezésre 
álljon az ügyfelek és kedvezményezettek 
védelmében. E célból a csoporton belüli 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak 
elegendő szavatolótőkével kell 
rendelkezniük a szavatolótőke-szükséglet 
fedezésére, kivéve ha az ügyfelek és 
kedvezményezettek védelmét más módon 
is hatékonyan meg lehet valósítani. A 
csoporton belüli biztosítók és 
viszontbiztosítók számára ezért 
engedélyezni kell, hogy szavatolótőke-

(70) Gondoskodni kell a szavatolótőke 
csoporton belüli célszerű allokációjáról és 
arról, hogy az szükség esetén rendelkezésre 
álljon az ügyfelek és kedvezményezettek 
védelmében. E célból a csoporton belüli 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak 
elegendő szavatolótőkével kell 
rendelkezniük a szavatolótőke-szükséglet 
fedezésére, kivéve, ha az ügyfelek és 
kedvezményezettek védelmét más módon 
is hatékonyan meg lehet valósítani. A 
csoporton belüli biztosítók és 
viszontbiztosítók számára ezért 
engedélyezni kell, hogy szavatolótőke-
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szükségletüket bizonyos körülmények 
között az anyavállalat nyilatkozatában 
foglalt csoporttámogatással fedezzék. A 
csoporttámogatás esetleges jövőbeli 
felülvizsgálatának szükségességéhez 
kapcsolódó értékelés, illetve a 
felülvizsgálat előkészítése érdekében a 
Bizottság jelentést tesz a tagállamok 
vonatkozó szabályairól és a felügyeleti 
hatóságok gyakorlatairól.

szükségletüket bizonyos körülmények 
között az anyavállalat nyilatkozatában 
foglalt csoporttámogatással fedezzék. Az 
ügyfelek egyenlő mértékű védelme 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell az eszközök és források szabad 
mozgását, hogy a szavatolótőkét és a 
megengedett szavatolótőkét egy csoporton 
belül csoporttámogatás céljaira át 
lehessen alakítani a felfüggesztés 
kockázata nélkül.  Azon tagállamok 
esetében, ahol a fenti intézkedés még nem 
biztosított, a köztes időszakban a 
csoporttámogatásba bele kell tartozniuk 
azoknak az eszközöknek vagy más 
mechanizmusoknak is, amelyek a 
források időben történő átruházásához 
szükségesek. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy a csoporttámogatásra 
vonatkozó kötelezettségekből adódó 
követeléseket a biztosítási igényekkel 
egyenrangúként kezeljék. A 
csoporttámogatás esetleges jövőbeli 
felülvizsgálatának szükségességéhez 
kapcsolódó értékelés, illetve a 
felülvizsgálat előkészítése érdekében a 
Bizottság jelentést tesz a tagállamok 
vonatkozó szabályairól és a felügyeleti 
hatóságok gyakorlatairól.

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 34
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
87 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87a) A felügyelő hatóságok vétkes 
gondatlanság vagy rosszhiszeműség miatti 
mulasztása per tárgyát képezheti a 
Bíróság C-6/90 és C-9/90 Francovich és 
társai [1991] I-5357 egyesített ügyekben 
hozott ítélete alapján. A felügyeleti 
normák végső soron a tagállam 
hatáskörébe tartoznak, és minden 
tagállamnak biztosítania kell, hogy az 
ügyfelek - akár az adott tagállamból 
származnak, akár egy másikból – a 
nemzeti jog alapján kellően védettek 
legyenek a felügyelő hatóságok vétkes 
gondatlansága vagy rosszhiszeműsége 
miatt bekövetkező veszteségekkel szemben. 
A kételyek eloszlatása végett, ahol a 
felügyeleti hatóságokat az ipar által 
fizetett adóból finanszírozzák, nem 
helyénvaló, ha az ipar fizet (közvetve vagy 
közvetlenül) a felügyelet mulasztásaiért. 

Or. en

Módosítás 35
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
95 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95a) Tekintettel a biztosítási tevékenység 
egyre inkább határokon átnyúló 
természetére, ki kell dolgozni az egész 
Európában érvényes biztosítási 
garanciarendszer működését, figyelembe 
véve a felügyeleti struktúrákat. Ez a 
jelenleg zajló munka nem tartozik ezen 
irányelv hatókörébe, mivel az új 
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fizetőképességi követelmények már 
önmagukban is nagyobb fokú 
összehangolt védelmet nyújtanak majd az 
ügyfelek számára.

Or. en

Indokolás

A helyzet elmagyarázása. Hasznos ebben a stádiumban az egész Európában érvényes 
biztosítási garanciarendszereken dolgozni. Ezek a rendszerek kiegészítik a szolvencia II 
irányelvet, amely már maga is nagyobb fokú összehangolt védelmet nyújt majd az ügyfelek 
számára.

Módosítás 36
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5–10. cikk sérelme nélkül, ezen 
irányelv nem alkalmazandó az évi 5 millió 
eurónál kisebb díjbevételű biztosítókra.

(1) A 310. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
időpontot követő három évben, az 5–10. 
cikk sérelme nélkül, ezen irányelv nem 
alkalmazandó az évi 5 millió eurónál 
kisebb díjbevételű biztosítókra.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott 
összeget három egymás követő évben 
túllépik, akkor az irányelvet a negyedik 
évtől alkalmazni kell.

Or. de

Indokolás

Az, hogy a kisebb vállalatok eleinte kivételezett helyzetet élvezzenek, alapvetően átgondolt 
megoldás. Az arányosság elve alapján működő kedvezményeket azonban még ki kell dolgozni 
és végre kell hajtani. Ezért a küszöböt három évig tanácsos megtartani. Ezután már le lesznek 
fektetve az arányosság elvén működő szabályok és a vállalatoknak is elegendő idő jut az új 
szabályokhoz való alkalmazkodásra. Hosszú távon a kis biztosítótársaságok is a Szolvencia II 
minőségi követelményeket kívánják.
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Módosítás 37
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelő hatóságok vétkes 
gondatlansága vagy rosszhiszeműsége 
esetén a tagállamok elismerik az ügyfelek 
jóvátételhez való jogát, amelyet maguk a 
tagállamok finanszíroznak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az EU-n belüli konzisztencia biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás 38
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az irányelvben megállapított 
követelményeket a biztosítók vagy 
viszontbiztosítók üzleti tevékenységében 
rejlő kockázatok jellegéhez, 
összetettségéhez és nagyságrendjéhez 
igazodóan alkalmazzák.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az irányelvben megállapított 
követelményeket a biztosítók vagy 
viszontbiztosítók üzleti tevékenységében 
rejlő kockázatok jellegéhez, 
összetettségéhez és nagyságrendjéhez 
igazodóan alkalmazzák abban az esetben 
is, ha az érintett vállalkozás szerepe a piac 
általános pénzügyi stabilitása 
szempontjából nem jelentős.

Or. en

Indokolás

Minden vállalkozást szabályozni kell – függetlenül a méretétől, mivel a csőd hatása nem 
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mindig arányos a vállalkozás méretével, hanem a vállalat által megkötött biztosítás típusától 
függ és attól, hogy hol fejti ki tevékenységét. 

Módosítás 39
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk  1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E bekezdésben a „funkció” 
meghatározott gyakorlati feladatok 
ellátására való képességet jelent. Az, hogy 
a biztosítók és viszontbiztosítók hogyan 
valósítják meg az irányítási rendszerre 
vonatkozó, a 43., 45., 46. és 47. cikkben 
leírt követelményeket, saját kereskedelmi 
döntésükre van bízva.

Or. de

Indokolás

A belső kockázatkezelésre vonatkozó előírások alkalmazásának az arányosság elvét kellene 
szorosan követnie és elegendő szabadságot hagynia a biztosítóknak. Ennek jogi biztosításához 
megfelelő meghatározásra van szükség.

Módosítás 40
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minimális tőkeszükségletet a 
következő alapelvekkel összhangban kell 
kiszámítani:

(1) A minimális tőkeszükségletet a
biztosítástechnikai tartalékok 
százalékában kalibrálják a felügyelet által 
jóváhagyott legutolsó szavatolótőke-
szükséglet 33%-a alapján, amely 80%-os 
biztonsági szintnek felel meg egy éves 
időszakra vetítve. Emellett azt a következő 
alapelvekkel összhangban kell kiszámítani:

Or. en
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Módosítás 41
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a minimális tőkeszükségletet a biztosító 
vagy viszontbiztosító alapvető 
szavatolótőkéjének „Value-at-Risk” 
kockázati mértékeként kalibrálják, 80%–
90% közötti biztonsági szinten, egy éves 
időszakra vetítve;

törölve

Or. en

Módosítás 42
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók 
legalább negyedévente kiszámítják a 
minimális tőkeszükségletet, a számítás 
eredményét pedig jelentik a felügyeleti 
hatóságoknak.

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók 
legalább évente kiszámítják a minimális 
tőkeszükségletet, a számítás eredményét 
pedig jelentik a felügyeleti hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 43
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felügyeleti hatóságoknak joguk van 
kérni, hogy a minimális tőkeszükségletre 
vonatkozó számításokat ennél 
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gyakrabban, de nem gyakrabban, mint 
negyedévenként megkapják.

Or. en

Módosítás 44
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) egyértelmű és egyszerű számítási mód 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a 
számítások auditálását;

a) egyértelmű és egyszerű, valamennyi 
érdekelt fél számára érthető számítási mód 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a 
számítások auditálását és bármikor törénő 
elvégzését;

Or. en

Indokolás

A minimális tőkeszükséglet kiszámításának érthetőnek kell lennie nemcsak az érintett 
felügyelő hatóság számára, hanem minden érdekelt fél számára (például jogászok és más 
illetékes hatóságok számára), és nem lehet bonyolult, mivel a minimális tőkeszükséglet be nem 
tartása az engedély visszavonásával jár, és szükség lehet a bíróság előtti indoklására.

Módosítás 45
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) abszolút alsó korlátja nem-életbiztosítók 
és viszontbiztosítók esetében 
1 000 000 EUR, életbiztosítók esetében 
2 000 000 EUR.

(d) abszolút alsó korlátja életbiztosítók, 
nem-életbiztosítók és viszontbiztosítók 
esetében 3 000 000 EUR.

Or. en
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Indokolás

A minimális tőkeszükséglet abszolút összegét eltérően határozták meg az életbiztosítók és a 
nem-életbiztosítók esetében, de az eltérést sem jellegük, sem kockázati profiljuk nem 
indokolja. Emellett a minimális tőkeszükséglet abszolút összegét rendkívül alacsony szinten 
állapították meg, ami nem felel meg a jelenlegi helyzetnek.  3 000 000 euróra emelése 
megfelelőbbnek tűnik. 

Módosítás 46
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a szavatolótőke-szükséglettől 
függetlenül kerül kiszámításra.

Or. en

Indokolás

A minimális tőkeszükséglet kiszámítását nem kellene a szavatolótőke-szükséglethez kötni, 
mivel ennek következtében túl komplex és kevésbé hatékony lenne, tekintettel arra, hogy a 
szavatolótőke-szükségletet évente egyszer számítják ki, míg a minimális tőkeszükségletet 
negyedévente. 

Módosítás 47
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
130 cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeletek figyelembe vehetik a nem 
szabályozott vagy alternatív befektetési 
eszközökkel foglalkozó érintett 
pénzintézetek által betartott önkéntes 
magatartási és átláthatósági kódexek 
vagyonkezelésre gyakorolt hatását.

Or. en
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Indokolás

Világos megfogalmazás kérdése. A felügyeletek nem fogják figyelembe venni, hogy az 
intézmények alkalmaznak-e kódexeket vagy sem, de az alkalmazott kódexeket, ha vannak, és a 
biztosítók által végzett vagyonkezelésre gyakorolt hatásukat figyelembe fogják venni.

Módosítás 48
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
130 cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleteknek figyelembe kell 
venniük, hogy a nem szabályozott vagy 
alternatív befektetési eszközökkel 
foglalkozó érintett pénzintézetek 
betartanak-e önkéntesen magatartási 
kódexeket, különös tekintettel az 
átláthatóságra a felügyelő hatóságok, a 
befektetők és a nyilvánosság irányában.

Or. en

Indokolás

Az EU valamennyi felügyelő hatóságának figyelembe kellene vennie, ha a befektetési 
vállalkozások vagy eszközök magatartási kódexeket követnek. A legfontosabb az átláthatósági 
kódex, ezért meg kell jegyeznünk, hogy az átláthatóságnak különböző szintjei/dimenziói 
vannak.

Módosítás 49
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
142 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A c) pont alkalmazásában a biztosítókat 
vagy viszontbiztosítókat köti a minimális 
tőkeszükséglet ezen cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kiszámítása, kivéve, ha a számítás  
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nyilvánvalóan téves.

Or. en

Indokolás

A minimális tőkeszükséglet be nem tartása esetén a minimális tőkeszükséglet kiszámításával 
kapcsolatos szükségtelen jogi problémák elkerülése érdekében.

Módosítás 50
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
234 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a csoporttámogatás elsődleges forrása 
az anyavállalat által a leányvállalat 
számára átruházott szavatolótőke; a 
leányvállalatoknál hozzáférhető 
forrásokból nyújtott csoporttámogatás 
esetén jogi úton érvényesíthető 
szerződéseket vagy más mechanizmusokat 
kell alkalmazni a megengedett 
szavatolótőke átruházásának elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
237 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoporttámogatás a 
csoportfelügyeleti hatóságnak tett 
nyilatkozat formájában valósul meg, 
jogilag kötelező erejű dokumentumban 
kifejezve, és kötelezettségvállalást jelent a 
98. cikk (5) bekezdése szerint megengedett 

(2) A csoporttámogatás a 
csoportfelügyeleti hatóságon keresztül a 
felügyeleti hatóságok kollégiumának tett 
nyilatkozat formájában valósul meg, amely 
szükség esetén jogilag kötelező erejű
eszközöket is magában foglal, és 
kötelezettségvállalást jelent a 98. cikk (5) 
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szavatolótőke átruházására. bekezdése szerint megengedett 
szavatolótőke átruházására.

Or. en

Indokolás

A csoporttámogatásra vonatkozó nyilatkozatok az egész csoportot érintik, így erről a 
kollégiumot is tájékoztatni kell. A csoporttámogatást a követelések csökkentésével is meg lehet 
valósítani.

Módosítás 52
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
237 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csoporttámogatásról szóló 
nyilatkozatot tartalmazó dokumentum 
megfelel minden követelménynek az 
anyavállalatra irányadó jog szerint ahhoz, 
hogy jogi kötelezettségvállalásként 
elismerhető legyen, és a jogi vagy 
közigazgatási testülethez való 
folyamodásnak nem lehet felfüggesztő 
hatása.

.

(c) a csoporttámogatásról szóló 
nyilatkozatot tartalmazó dokumentum és 
bármilyen szükséges kísérő eszköz 
megfelel minden követelménynek a 
csoporttámogatást nyújtó vállalkozás 
tagállamában végrehajtható jog szerint, és 
a jogi vagy közigazgatási testülethez való 
folyamodásnak nem lehet felfüggesztő 
hatása, továbbá magában foglalja a 
csoporttámogatás megállapítását a 
legutóbbi nyilatkozatban foglaltak erejéig 
vagy adott esetben a 244. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerint, valamint 
egyenrangú a biztosítottak követeléseivel a 
reorganizáció, a csődegyezség, az 
engedményezés, az átvétel vagy bármilyen 
más adminisztratív eljárás esetén 
kialakuló helyzetekben is.

Or. en

Indokolás

Jogi bizonytalanság esetén a csoporttámogatás végrehajthatósága, amely kiterjed további 
átmeneti rendelkezésekre (lásd a 70. preambulumbekezdést), valamint a csoporttámogatás 
rangsorának megállapítása.
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Módosítás 53
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
240 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csoporttámogatás nyújtható az 
anyavállalatnál vagy bármely 
leányvállalatnál lévő megengedett 
szavatolótőkéből, feltéve, hogy ha a 
leányvállalat biztosító vagy 
viszontbiztosító, a minimális 
tőkekövetelményén felül rendelkezik 
megengedett szavatolótőkével. A 
leányvállalatot engedélyező felügyeleti 
hatóság nem akadályozza meg a 
megengedett szavatolótőke-többlet
átruházását. 

(2) Csoporttámogatás nyújtható az 
anyavállalatnál vagy bármely 
leányvállalatnál lévő megengedett 
szavatolótőkéből, feltéve az utóbbi 
esetben, hogy az anyavállalat a 
csoportfelügyeleti hatóság számára 
ésszerűen kielégítő bizonyítékkal szolgál 
arra vonatkozóan, hogy a csoporton belül 
elegendő szavatolótőke áll rendelkezésre,
amely az ésszerű feltételezések határain 
belül könnyen átruházható.  Ha a 
leányvállalat biztosító vagy 
viszontbiztosító, tőle származó támogatás 
nem nyújtaható abban az esetben, ha 
ennek következtében a leányvállalat nem 
tudna eleget tenni a minimális 
tőkeszükségletnek. A leányvállalatot 
engedélyező felügyeleti hatóság nem 
akadályozza meg a leányvállalattól 
származó források átruházását
csoporttámogatás garantálására irányuló 
kérelem végrehajtása esetén.

Or. en

Módosítás 54
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
244 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosító vagy viszontbiztosító 
leányvállalatai: a csoporttámogatások 
csökkentése

Biztosító vagy viszontbiztosító 
leányvállalatai: egyenlő bánásmód

(1) Ha több megengedett szavatolótőke (1) Ha több megengedett szavatolótőke 
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átruházása iránti kéréssel fordulnak az 
anyavállalathoz és a csoportfelügyeleti 
hatósághoz a 238. vagy a 239. cikkel 
összhangban, és a csoport nem rendelkezik 
elegendő megengedett szavatolótőkével az 
összes teljesítéséhez, a legutóbbi 
elfogadott nyilatkozatokból eredő 
összegeket szükség szerint csökkenteni 
kell.

átruházása iránti kéréssel fordulnak az 
anyavállalathoz és a csoportfelügyeleti 
hatósághoz a 238. vagy a 239. cikkel 
összhangban, és a csoport nem rendelkezik 
elegendő megengedett szavatolótőkével az 
összes teljesítéséhez, az alábbi szabályokat 
kell alkalmazni:

a) minden olyan biztosító és 
viszontbiztosító, amely az anyavállalat 
leányvállalata, az anyavállalattal együtt 
közösen felelős a legutóbbi elfogadott 
nyilatkozatokból eredő összegek erejéig 
minden olyan leányvállalat tekintetében, 
amely a 236. és a 241. cikkben foglalt 
szabályok hatálya alá esik;

A csökkentést az egyes leányvállalatok 
esetében úgy kell kiszámítani, hogy a 
rendelkezésre álló eszközök és a csoporttól 
érkező átruházás összege, illetve a 
biztosítástechnikai tartalékok és a 
minimális tőkeszükséglet összege közötti 
arány minden leányvállalatnál azonos 
legyen.

b) az a) pontban említett összegeket
szükség szerint csökkenteni kell. A 
csökkentést az egyes leányvállalatok 
esetében úgy kell kiszámítani, hogy a 
rendelkezésre álló eszközök és a csoporttól 
érkező átruházás összege, illetve a 
biztosítástechnikai tartalékok és a 
minimális tőkeszükséglet összege közötti 
arány minden leányvállalatnál azonos 
legyen.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
anyavállalat által kötött biztosítási 
szerződésekből eredő kötelezettségeket ne 
részesítsék előnyben a 236–241. cikkben 
meghatározott szabályok hatálya alá 
tartozó bármely leányvállalat által kötött 
biztosítási szerződésekből eredő 
kötelezettségekkel szemben.

(2) A 277. cikktől eltérve a tagállamok 
biztosítják, hogy az anyavállalat által kötött 
biztosítási szerződésekből eredő 
kötelezettségeket ne részesítsék előnyben a 
236–250. cikkben meghatározott szabályok 
hatálya alá tartozó bármely leányvállalat 
által kötött biztosítási szerződésekből eredő 
kötelezettségekkel szemben.

Or. en
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Módosítás 55
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
262 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely 
holdingtársaság vagy anyavállalat nem 
teljesíti a csoporttámogatásra vonatkozó 
követelményeket, a csoportfelügyeleti 
hatóság bármilyen másik érintett 
csoportfelügyeleti hatóság kérésére 
megvizsgálja a helyzetet és szükség esetén 
úgy dönt, hogy a csoport alapú 
felügyeletnek meg kell szűnnie.

Or. en

Indokolás

Ha nem tartják be a csoporttámogatási kötelezettségeket, az ilyen mechanizmus alkalmazását 
vissza kell vonni. Bár ez utóbbit a csoportfelügyeleti hatóságnak kell megtennie, tiszteletben 
kell tartani a csoport felügyeletében részt vevő valamennyi felügyeleti hatóság szerepét is.

Módosítás 56
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
304 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  Az (1) bekezdéstől eltérve és 
tekintettel a (23) 
preambulumbekezdésben, valamint a 251. 
cikk (4) bekezdésében foglalt 
döntéshozatali eljárásra, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottsága egy ezen 
irányelvvel egyidejűleg hatályba lépő 
rendelettel jogi személyiséget kap.

Or. en
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Módosítás 57
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
304 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  Az (1) bekezdéstől eltérve és 
tekintettel a 251. cikk (4) bekezdésében 
foglalt döntéshozatali eljárásra, az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
Bizottsága egy ezen irányelvvel 
egyidejűleg hatályba lépő rendelettel jogi 
személyiséget kap.

Or. en

Módosítás 58
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
304 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
Bizottsága az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott minden 
határozatát minősített többséggel fogadja 
el.

Or. en

Indokolás

Minősített többségi szavazás szükséges a gyors és leginkább konstruktív döntéshozatalhoz. 
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