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Pakeitimas 28
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 
straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 
bei 95 straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama Komisijos galimybė pasiūlyti 2 lygmens įgyvendinimo direktyvą 
arba 2 lygmens įgyvendinimo reglamentą pagal šią pagrindų direktyvą.

Pakeitimas 29
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Naujoji mokumo tvarka padės 
užtikrinti dar geresnę visų dalyvių 
apsaugą. Todėl reikia, kad valstybės narės 
finansų priežiūros institucijoms skirtų 
pakankamai lėšų. Šį įsipareigojimą 
papildo Bendrijos teisės aktais pagrįsta 
valstybių narių pareiga visapusiškai 
įgyvendinti direktyvą, taip pat Teisingumo 
Teismo teisminė praktika ir nacionaliniai 
teisės aktai dėl valstybės tarnautojų 
atsakomybės.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga, susijusi su tarnautojų atsakomybe, egzistuoja remiantis pirmine teise (ES sutarties 
288 straipsnio 2 dalis ir teisinės valstybės principas remiantis 6 straipsniu bei Teisingumo 
Teismo teisminė praktika (Francovich, MP Travelline ir vėlesni sprendimai)). Todėl 
reglamentuoti šį klausimą konkrečiam sektoriui skirtoje direktyvoje nėra reikalinga.
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Pakeitimas 30
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su 
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą.

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su 
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą. Naujajame 
reglamente, kuris turėtų įsigalioti tuo pat 
metu kaip ir ši direktyva, turėtų būti 
nustatytas šio komiteto teisinis pagrindas 
ir statusas, kad jis galėtų atlikti savo, kaip 
tarpininko ar arbitro, užduotis priežiūros 
institucijų kolegijų konfliktų atveju.

Or. en

Pakeitimas 31
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą.

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su 
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą. Naujajame 
reglamente, kuris turėtų įsigalioti tuo pat 
metu, kaip ir ši direktyva, turėtų būti 



AM\721383LT.doc 5/20 PE405.906v01-00

LT

nustatytas šio komiteto teisinis pagrindas 
ir statusas, o remiantis šia direktyva visi 
sprendimai turėtų būti priimami 
kvalifikuota balsų dauguma. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sprendimai būtų priimami greitai ir konstruktyviausiai, būtina taikyti 
kvalifikuotos balsų daugumos metodą.

Pakeitimas 32
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Pagal priežiūros tvarką turėtų būti 
nustatytas nuo rizikos dydžio priklausantis, 
perspektyviniu skaičiavimu pagrįstas 
reikalavimas, kuriuo būtų siekiama 
užtikrinti, kad priežiūros institucijos tiksliai 
ir laiku įsikištų (mokumo kapitalo 
reikalavimas), ir minimalus apsaugos lygis, 
t. y. mažiausia galima finansinių išteklių 
suma (minimalaus kapitalo reikalavimas). 
Siekiant vienodo draudėjų apsaugos lygio, 
abu kapitalo reikalavimai turėtų būti 
suderinti visoje Bendrijoje.

(35) Pagal priežiūros tvarką turėtų būti 
nustatytas nuo rizikos dydžio priklausantis, 
perspektyviniu skaičiavimu pagrįstas 
reikalavimas, kuriuo būtų siekiama 
užtikrinti, kad priežiūros institucijos tiksliai 
ir laiku įsikištų (mokumo kapitalo 
reikalavimas), ir minimalus apsaugos lygis, 
t. y. mažiausia galima finansinių išteklių 
suma (minimalaus kapitalo reikalavimas). 
Reikalaujamas minimalus kapitalas 
turėtų būti apskaičiuojamas aiškiai ir 
paprastai bei taip, kad skaičiavimus būtų 
galima patikrinti. Jis turėtų atitikti 
tinkamų pagrindinių nuosavų lėšų sumą, 
ir, jei jos nesiekiama, draudėjai ir naudos 
gavėjai patirtų nepriimtino lygio riziką, jei 
draudimo ir perdraudimo įmonėms būtų 
leista tęsti veiklą. Minimalaus kapitalo 
reikalavimas turėtų būti susijęs su 
mokumo kapitalo reikalavimu kaip jo 
procentinė dalis ir atitikti 80–90 % 
patikimumo lygį per vienus metus.
Siekiant vienodo draudėjų apsaugos lygio, 
abu kapitalo reikalavimai turėtų būti 
suderinti visoje Bendrijoje.

Or. en
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Pakeitimas 33
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Reikia užtikrinti, kad nuosavos lėšos 
būtų tinkamai paskirstytos grupėje ir 
prireikus užtikrintų draudėjų bei naudos 
gavėjų apsaugą. Todėl grupės draudimo ir 
perdraudimo įmonės turėtų turėti 
pakankamai nuosavų lėšų, kad atitiktų 
mokumo kapitalo reikalavimą, išskyrus 
atvejus, kai draudėjus ir naudos gavėjus 
galima veiksmingai apsaugoti kitomis 
priemonėmis. Todėl grupės draudimo ir 
perdraudimo įmonėms turėtų būti leista 
patenkinti mokumo kapitalo reikalavimą 
pasitelkus grupės pagalbą, kurią 
nustatytomis aplinkybėmis patvirtina 
pagrindinė jų bendrovė. Siekdama įvertinti 
galimo grupės rėmimo tvarkos 
patikslinimo poreikį ir tam pasirengti, 
Komisija turėtų pranešti apie valstybių 
narių taisykles ir šios srities priežiūros 
institucijų veiklos būdus.

(70) Reikia užtikrinti, kad nuosavos lėšos 
būtų tinkamai paskirstytos grupėje ir 
prireikus užtikrintų draudėjų bei naudos 
gavėjų apsaugą. Todėl grupės draudimo ir 
perdraudimo įmonės turėtų turėti 
pakankamai nuosavų lėšų, kad atitiktų 
mokumo kapitalo reikalavimą, išskyrus 
atvejus, kai draudėjus ir naudos gavėjus 
galima veiksmingai apsaugoti kitomis 
priemonėmis. Todėl grupės draudimo ir 
perdraudimo įmonėms turėtų būti leista 
patenkinti mokumo kapitalo reikalavimą 
pasitelkus grupės pagalbą, kurią 
nustatytomis aplinkybėmis patvirtina 
pagrindinė jų bendrovė. Kad būtų galima 
garantuoti vienodą apsaugą visiems 
draudėjams, valstybės narės turėtų 
užtikrinti laisvą turto ir įsipareigojimų 
judėjimą, kad grupės viduje mokumo 
kapitalą ir tinkamas nuosavas lėšas būtų 
galima pertvarkyti grupės paramos 
tikslais ir neatsirastų su sulaikomaisiais 
veiksmais susijusios rizikos. Tose 
valstybėse narėse, kuriose toks judėjimas 
dar neužtikrintas, grupės parama laikinai 
turėtų papildomai apimti priemones ar 
kitus mechanizmus, kurie reikalingi 
užtikrinti, kad lėšos būtų pervestos laiku. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
reikalavimai, susiję su grupės paramos 
įsipareigojimais, būtų traktuojami taip pat 
kaip ir draudimo kreditiniai reikalavimai.
Siekdama įvertinti galimo grupės rėmimo 
tvarkos patikslinimo poreikį ir tam 
pasirengti, Komisija turėtų pranešti apie 
valstybių narių taisykles ir šios srities 
priežiūros institucijų veiklos būdus.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 34
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
87a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87a) Netinkamai vykdoma priežiūros 
institucijos veikla dėl didelio aplaidumo ar 
nesąžiningumo turėtų būti apskundžiama 
remiantis Teisingumo teismo sprendimu 
sujungtose bylose C-6/90 ir C-9/90 
Francovich [1991] I-5357. Galutinė 
atsakomybė dėl priežiūros standartų tenka 
valstybėms narėms, todėl kiekviena 
valstybė narė privalo užtikrinti, kad 
draudėjai iš tos ar kitų valstybių narių 
pagal nacionalinius teisės aktus būtų 
atitinkamai apsaugoti nuo žalos, 
patiriamos dėl itin aplaidžios ar 
nesąžiningos priežiūros institucijos 
veiklos. Jei priežiūros institucijos 
finansuojamos iš to sektoriaus įmonių 
mokamų mokesčių, tai, siekiant užkirsti 
kelią abejonėms, netinkamu dalyku 
laikoma tai, kad jos (tiesiogiai ar 
netiesiogiai) mokėtų už blogai vykdomą 
priežiūros veiklą. 

Or. en
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Pakeitimas 35
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
95a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(95) Kadangi didėja tarpvalstybinis 
draudimo verslo mastas, būtina, 
atsižvelgiant į priežiūros institucijas, imtis 
veiksmų užtikrinant draudimo garantijos 
sistemų veikimą visoje Europoje. Ši veikla 
pradėta ir bus vykdoma, bet ji nepateks į 
direktyvos taikymo sritį, kadangi nauji 
mokumo reikalavimai patys savaime 
užtikrina aukštą suderintos draudėjų 
apsaugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti. Šiuo etapu atrodo naudinga visos Europos mastu imtis 
veiksmų, susijusių su draudimo garantijos sistemomis. Šiomis sistemomis papildoma 
direktyva „Mokumas II“ , kuria remiantis  užtikrinama aukšto lygio suderinta draudėjų 
apsauga.

Pakeitimas 36
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Nepažeidžiant 5–10 straipsnių, ši 
direktyva netaikoma draudimo įmonėms, 
kurių metinės pajamos iš draudimo įmokų 
neviršija 5 mln. EUR.

1) Pirmuosius trejus metus po 310 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos,
nepažeidžiant 5–10 straipsnių, ši direktyva 
netaikoma draudimo įmonėms, kurių 
metinės pajamos iš draudimo įmokų 
neviršija 5 mln. EUR.

2) Jei 1 dalyje nurodyta suma viršijama 
trejus metus iš eilės, ši direktyva 
pradedama taikyti ketvirtaisiais metais.

Or. de
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Pagrindimas

Iš principo prasminga iš pradžių padaryti išimtį mažoms įmonėms. Tačiau pirmiausia reikia 
apibrėžti ir įgyvendinti su proporcingumo principu susijusias lengvatas. Todėl iš pradžių 
pritariama trejų metų ribos nustatymui. Per tą laiką įsitvirtins su proporcingumu susijusios 
taisyklės ir įmonės turės pakankamai laiko prisitaikyti prie šių naujų taisyklių. Vertinant 
ilgalaikę perspektyvą, tai ir mažesnės draudimo įmonės norės taikyti „Mokumas II“ kokybės 
standartus.

Pakeitimas 37
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pripažįsta draudėjo teisę į 
kompensaciją priežiūros institucijų didelio 
aplaidumo ar nesąžiningumo atvejais ir 
pačios ją finansuoja. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti nuostatų darną visoje ES.

Pakeitimas 38
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad šioje 
direktyvoje nustatyti reikalavimai būtų 
taikomi atsižvelgiant į draudimo ar 
perdraudimo įmonės veiklai būdingos 
rizikos pobūdį, sudėtingumą ir mastą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad šioje 
direktyvoje nustatyti reikalavimai būtų 
taikomi atsižvelgiant į draudimo ar 
perdraudimo įmonės veiklai būdingos 
rizikos pobūdį, sudėtingumą ir mastą, net 
ir tuo atveju, jei atitinkama įmonė nėra 
labai svarbi bendram rinkos finansiniam 
stabilumui.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliuoti būtina visas įmones, neatsižvelgiant į jų dydį, kadangi netinkamos veiklos 
pasekmės ne visuomet atitinka dydį, o priklauso nuo įmonės teikiamo draudimo ir veiklos 
geografijos. 

Amendment 39
Hans-Peter Mayer

Proposal for a directive
41 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Šioj dalyje „funkcija“ – tai gebėjimas 
atlikti tam tikras praktines užduotis. Kaip 
konkrečiai vykdyti 43, 45, 46 ir 47 
straipsniuose numatytus valdymo 
reikalavimus, paliekama spręsti pačioms 
draudimo ir perdraudimo įmonėms.

Or. de

Pagrindimas

Naujos taisyklės vidinio rizikos valdymo srityje turėtų būti taikomos griežtai laikytis 
proporcingumo principo, o draudimo įmonėms turėtų būti palikta pakankamai laisvės veikti . 
Reikalinga atitinkama teisinė apibrėžtis, kad tai būtų galima užtikrinti teisiškai. 

Pakeitimas 40
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Minimalaus kapitalo reikalavimas 
skaičiuojamas pagal šiuos principus:

1. Minimalaus kapitalo reikalavimas
kalibruojamas kaip techninių atidėjimų 
procentinė dalis, remiantis 33 % 
paskutinio mokumo kapitalo reikalavimo 
dydžio, kurį patvirtino priežiūros 
institucija ir kuris atitinka 80 % 
patikimumo lygį per vienus metus. Be to, 
jis skaičiuojamas pagal šiuos principus:
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Or. en

Pakeitimas 41
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) minimalaus kapitalo reikalavimo lygis 
kalibruojamas pagal draudimo ar 
perdraudimo įmonės pagrindinių nuosavų 
lėšų rizikos vertę, taikant 80–90 % 
patikimumo lygį per vienerius metus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo ir perdraudimo įmonės 
apskaičiuoja minimalaus kapitalo 
reikalavimą ne rečiau kas ketvirtį ir 
praneša priežiūros institucijoms apie šio 
apskaičiavimo rezultatus.

2. Draudimo ir perdraudimo įmonės 
apskaičiuoja minimalaus kapitalo 
reikalavimą ne rečiau kaip kartą per metus
ir praneša priežiūros institucijoms apie šio 
apskaičiavimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 43
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priežiūros institucijos turi teisę 
reikalauti, kad apskaičiuoti minimalus 
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reikalaujamas kapitalas joms būtų 
pateikiamas dažniau, tačiau ne dažniau 
kaip kas ketvirtį metų. 

Or. en

Pakeitimas 44
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jis skaičiuojamas aiškiai ir paprastai bei 
taip, kad skaičiavimus būtų galima 
patikrinti;

a) jis skaičiuojamas aiškiai ir paprastai, 
suprantamai visoms suinteresuotoms 
šalims bei taip, kad skaičiavimus būtų 
galima patikrinti ir atlikti bet kuriuo metu;

Or. en

Pagrindimas

Minimalaus reikalaujamo kapitalo  skaičiavimas turėtų būti aiškus ne tik atitinkamai 
priežiūros institucijai, bet ir visoms suinteresuotoms šalims (pvz., teisininkams ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms), jis neturėtų būti sudėtingas, nes dėl bet kokio minimalaus 
kapitalo reikalavimo pažeidimo gali būti atšaukiama licencijas, ir dėl to gali reikėti turėti, 
kuo pasiremti, teisme.

Pakeitimas 45
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne gyvybės draudimo ir perdraudimo 
įmonėms absoliuti žemiausia riba yra 1 000 
000 EUR, o gyvybės draudimo įmonėms –
2 000 000 EUR.

d) gyvybės draudimo, ne gyvybės 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
absoliuti žemiausia riba yra 3 000 000 
EUR.

Or. en
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Pagrindimas

Nustatyti skirtingi gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo įmonių minimalaus kapitalo 
reikalavimo absoliutūs dydžiai, tačiau šio skirtumo negalima pagrįsti nei įmonės tipu, nei 
rizikos pobūdžiu. Be to, nustatytas labai žemas minimalaus kapitalo reikalavimo absoliutus 
dydis, kuris neatitinka esamos padėties. Taigi atrodo tinkama jį padidinti iki 3 000 000 EUR. 

Pakeitimas 46
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jis apskaičiuojamas neatsižvelgiant į 
mokumo kapitalo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamo minimalaus kapitalo skaičiavimas neturėtų būti susietas su mokumo kapitalo 
reikalavimu, nes dėl to procesas taptų sudėtingesnis ir mažiau efektyvus, kadangi mokumo 
kapitalo reikalavimą reikia skaičiuoti kartą per metus, o minimalaus kapitalo reikalavimą –
kas ketvirtį metų.

Pakeitimas 47
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnio 4 dalies 5a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos gali atsižvelgti į tai, 
koks poveikis daromas turto valdymui 
taikant savanoriškus elgesio ir skaidrumo 
kodeksus, kurių laikosi atitinkamos 
institucijos, prekiaujančios 
nereguliuojamomis ar alternatyviomis 
investicinėmis priemonėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti. Priežiūros institucijos neatsižvelgs į tai, ar įmonės laikosi 
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kodeksų, tačiau jos atsižvelgs į kodeksus, kurių laikomasi (jei tokių yra), ir į dėl to 
atsirandantį poveikį draudimo bendrovės turto valdymui.

Pakeitimas 48
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnio 4 dalies 5a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į 
tai, ar atitinkamos institucijos, 
prekiaujančios nereguliuojamomis ar 
alternatyviomis investicinėmis 
priemonėmis, laikosi savanoriškų elgesio 
kodeksų, ypač kodeksų, kuriuose 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
skaidrumui priežiūros institucijų, 
investuotojų ir visuomenės atžvilgiu. 

Or. en

Pagrindimas

Visos priežiūros institucijos Europos Sąjungoje turėtų atsižvelgti į tai, ar investicinės 
bendrovės ar įmonės laikosi kodeksų. Skaidrumo kodeksas yra svarbiausias, taigi reikėtų 
pažymėti, kad esama skirtingų skaidrumo lygių.

Pakeitimas 49
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
142 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taikomas c punktas, draudimo ar 
perdraudimo įmonę saisto jos minimalaus 
reikalaujamo kapitalo skaičiavimas 
remiantis šio straipsnio 1 ir 2 dalies 
nuostatomis, išskyrus atvejus, kai 
skaičiavimas pasirodo esąs akivaizdžiai 
neteisingas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią nereikalingiems teisiniams ginčams dėl minimalaus 
reikalaujamo kapitalo skaičiavimo, jei pažeistas  minimalaus kapitalo reikalavimas.

Pakeitimas 50
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
234 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) svarbiausias grupės paramos šaltinis 
yra nuosavos lėšos, kurias 
patronuojančioji įmonė perveda savo 
dukterinėms įmonėms; jei grupės parama 
gali būti teikiama pasinaudojant 
dukterinės įmonės turimomis lėšomis, 
numatomos teisiškai įgyvendinamos 
sutartys ar kitos priemonės, kad būtų 
galima pervesti tinkamas nuosavas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 51
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
237 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grupės parama teikiama grupės 
priežiūros institucijai perduodamo 
pareiškimo, išdėstyto dokumente, teisiškai 
įpareigojančiame perduoti nuosavas lėšas, 
tinkamas pagal 98 straipsnio 5 dalį, forma.

2. Grupės parama teikiama priežiūros 
pareigūnų kolegijai per grupės priežiūros 
instituciją perduodamo pareiškimo, 
įskaitant, jei reikia, dokumentą, kuriuo 
patvirtinama apie teisiškai įgyvendinamas 
priemones, įpareigojant perduoti nuosavas 
lėšas, tinkamas pagal 98 straipsnio 5 dalį, 
forma.

Or. en
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Pagrindimas

Pranešimas apie grupės paramą apima visą grupę, taigi apie reikėtų pranešti kolegijai. 
Įsipareigojimų mažinimas – tai kitas būdas grupės paramai teikti.

Pakeitimas 52
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
237 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) grupės paramos pareiškimas atitinka 
visus patronuojančią įmonę 
reglamentuojančios teisės reikalavimus, 
kad jį būtų galima prilyginti teisiniam 
įsipareigojimui, ir ar joks kreipimasis į 
teisines ar administracines institucijas 
neturės stabdomojo poveikio.

c) grupės paramos pareiškimas ir bet koks 
kitas būtinas lydraštis atitinka visus
reikalavimus, numatytus valstybės narės, 
kurioje yra grupės paramą teikianti 
įmonė, įvykdomuose teisės aktuose, ir ar 
joks kreipimasis į teisines ar 
administracines institucijas neturės 
stabdomojo poveikio, taip pat 
reikalavimus dėl grupės paramos, kuri 
neviršija paskutiniame pareiškime 
nurodytos aukščiausios ribos, arba 
atitinkamais atvejais yra tokia, kaip 
numatyta 244 straipsnio 1 dalyje, ir dėl 
eiliškumo pagal draudėjų reikalavimus 
nustatymo, įskaitant ir reorganizacijos, 
dalinio skolų grąžinimo, reikalavimų 
perleidimo, perėmimo ar kitos 
administracinės procedūros atvejus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime dėmesys skiriamas grupės paramos įvykdomumui, įskaitant papildomas 
laikinas nuostatas teisinio netikrumo atveju (žr. 70 konstatuojamąją dalį) ir grupės paramos 
eiliškumo sudarymui.
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Pakeitimas 53
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
240 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grupės paramą gali sudaryti 
patronuojančios įmonės ar bet kokios 
dukterinės įmonės tinkamos nuosavos 
lėšos, jei ši dukterinė įmonė yra draudimo 
ar perdraudimo įmonė, turinti daugiau 
tinkamų nuosavų lėšų, nei būtina jos 
minimalaus kapitalo reikalavimui 
patenkinti. Šiai dukterinei įmonei leidimą 
suteikusi priežiūros institucija netrukdo
pervesti šias papildomas tinkamas 
nuosavas lėšas.

2. Grupės paramą gali sudaryti 
patronuojančiosios įmonės ar bet kokios 
dukterinės įmonės tinkamos nuosavos 
lėšos, jei pastaruoju atveju
patronuojančioji įmonė patenkinamai ir 
pagrįstai grupės priežiūros institucijai
įrodo, kad grupė turi pakankamai 
tinkamų nuosavų lėšų, kurias greitai 
galima pervesti atsižvelgiant į visas 
pagrįstas prielaidas. Tais atvejais, kai 
dukterinė įmonė yra draudimo ar 
perdraudimo įmonė, paramos ta dukterinė 
negali teikti, jei dėl to ji negalėtų įvykdyti 
minimalaus kapitalo reikalavimo.  Šiai 
dukterinei įmonei leidimą suteikusi 
priežiūros institucija netrukdo pervesti 
lėšas iš šios dukterinės įmonės, kai 
vykdomas prašymas dėl su grupės parama 
susijusios garantijos. 

Or. en

Pakeitimas 54
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
244 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ar perdraudimo įmonės 
dukterinės įmonės. Grupės paramos 
sumažinimas

Draudimo ar perdraudimo įmonės 
dukterinės įmonės. Vienodos sąlygos

1. Jei patronuojanti įmonė ir grupės 
priežiūros institucija gauna kelis prašymus 
pervesti tinkamas nuosavas lėšas pagal 238 
ar 239 straipsnius, o grupė neturi 
pakankamai tinkamų nuosavų lėšų visiems 
šiems prašymams patenkinti, naujausiuose 

1. Jei patronuojančioji įmonė ir grupės 
priežiūros institucija gauna kelis prašymus 
pervesti tinkamas nuosavas lėšas pagal 238 
ar 239 straipsnius, o grupė neturi 
pakankamai tinkamų nuosavų lėšų visiems 
šiems prašymams patenkinti, naujausiuose 
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priimtuose pareiškimuose nurodytos 
sumos, jei reikia, sumažinamos.

priimtuose pareiškimuose nurodytos 
sumos, jei reikia, sumažinamos, ir 
taikomos šios nuostatos:
a) visos draudimo ir perdraudimo įmonės, 
kurios yra patronuojančiųjų įmonių 
dukterinės įmonės, laikomos kartu 
atsakingomis su patronuojančiosiomis 
įmonėmis neviršijant naujausiuose 
priimtuose pareiškimuose nurodytų sumų 
kiekvienos dukterinės įmonės, kuriai 
galioja 236–241 straipsniuose išvardytos 
taisyklės, atveju;

Sumažinimo suma apskaičiuojama 
kiekvienai dukterinei įmonei, siekiant 
užtikrinti, kad visoms dukterinėms 
įmonėms būtų taikomas vienodas jos 
turimo turto sumos ir grupės pervestų lėšų 
bei jos techninių atidėjinių ir minimalaus 
kapitalo reikalavimo santykis.

b) a punkte nurodytos sumos, jei reikia, 
sumažinamos. Sumažinimo suma 
apskaičiuojama kiekvienai dukterinei 
įmonei, siekiant užtikrinti, kad visoms 
dukterinėms įmonėms būtų taikomas 
vienodas jos turimo turto sumos ir grupės 
pervestų lėšų bei jos techninių atidėjinių ir 
minimalaus kapitalo reikalavimo santykis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patronuojančios įmonės draudimo sutarčių 
įsipareigojimams nebūtų taikomos 
palankesnės sąlygos nei jos dukterinių 
įmonių, kurioms taikomos 236–241 
straipsniuose nustatytos taisyklės, 
draudimo sutarčių įsipareigojimams.

2. Neatsižvelgiant į 277 straipsnį, 
valstybės narės užtikrina, kad 
patronuojančiosios įmonės draudimo 
sutarčių įsipareigojimams nebūtų taikomos 
palankesnės sąlygos nei jos dukterinių 
įmonių, kurioms taikomos 236–250 
straipsniuose nustatytos taisyklės, 
draudimo sutarčių įsipareigojimams.

Or. en

Pakeitimas 55
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
262 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Jei kontroliuojančioji įmonė ar 
patronuojančioji įmonė nesilaiko grupės 
paramos reikalavimų, grupės priežiūros 
institucija, taip pat ir remdamasi bet 
kokios susijusios priežiūros įstaigos 
prašymu, ištiria padėtį ir, jei reikia, 
nusprendžia, kad priežiūra grupės 
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lygmeniu bus nutraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei nesilaikoma grupės paramos reikalavimų, atitinkamos priemonės taikymas turėtų būti 
sustabdytas. Tai turėtų padaryti grupės priežiūros institucija, tačiau reikėtų paisyti visų su 
grupės priežiūra susijusių priežiūros institucijų.

Pakeitimas 56
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
304 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepaisant 1 dalies ir atsižvelgiant į 23 
konstatuojamojoje dalyje ir 251 straipsnio 
4 dalyje numatytą sprendimų priėmimo 
procedūrą, pagal reglamentą, kuris turi 
įsigalioti tą pačią dieną kaip ir ši 
direktyva, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų priežiūros institucijų komitetui 
suteikiamas juridinio asmens statusas.

Or. en

Pakeitimas 57
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
304 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nepaisant 1 dalies ir atsižvelgiant į 23 
konstatuojamojoje dalyje ir 251 straipsnio 
4 dalyje numatytą sprendimų priėmimo 
procedūrą, pagal reglamentą, kuris turi 
įsigalioti tą pačią dieną kaip ir ši 
direktyva, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų priežiūros institucijų komitetui 
suteikiamas juridinio asmens statusas.
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Or. en

Pakeitimas 58
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
304 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Pagal šią direktyvą visi Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komiteto sprendimai priimami 
kvalifikuota balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sprendimai būtų priimami greitai ir labiausiai konstruktyviu būdu, būtina taikyti 
kvalifikuotos balsų daugumos metodą.


