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Grozījums Nr. 28
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu 
un 55. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu, 
kā arī 55. un 95. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka Komisija, pamatojoties uz šo pamatdirektīvu, spēs 
piedāvāt gan 2. līmeņa īstenošanas direktīvu, gan 2. līmeņa īstenošanas regulu.

Grozījums Nr. 29
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jaunais maksātspējas režīms vēl 
labāk aizsargās visas ieinteresētās puses; 
lai to panāktu, dalībvalstīm būs jāsniedz 
pienācīgi resursi atbildīgajām finanšu 
pārraudzības iestādēm. Šā pienākuma 
izpildi nodrošinās dalībvalstu pienākums 
direktīvu ieviest pilnībā, kā arī Eiropas 
Kopienu Tiesas prakse un valstu 
noteikumi par valsts atbildību;

Or. de
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Pamatojums

Juridisks pienākums par „valsts atbildību” jau ir noteikts Eiropas primārajos tiesību aktos 
(EK līguma 288. panta 2. daļa un „tiesiskuma” princips ES līguma 6. pantā) un EKT praksē 
(Francovich, MP Travelline un turpmākajos spriedumos). Tādēļ šāds noteikums nav 
nepieciešams konkrētas nozares direktīvā.

Grozījums Nr. 30
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/6/EK, jāuzņemas svarīga 
loma un regulāri jāziņo par sasniegto.

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisija Lēmumu 2004/6/EK, 
jāuzņemas svarīga loma un regulāri jāziņo 
par sasniegto. Lai izpildītu starpniecības 
un arbitrāžas pienākumu konflikta 
gadījumā starp uzraudzības iestādēm 
uzraudzības iestāžu kolēģijā, komitejai 
jaunajā regulā, kurai jāstājas spēkā 
vienlaicīgi ar šo direktīvu, jānodrošina 
tiesisks pamats un juridiskas personas 
statuss.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
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pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/6/EK, jāuzņemas svarīga 
loma un regulāri jāziņo par sasniegto.

pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/6/EK, jāuzņemas svarīga 
loma un regulāri jāziņo par sasniegto. 
Jaunajā regulā, kurai jāstājas spēkā 
vienlaicīgi ar šo direktīvu, komitejai 
jānodrošina tiesisks pamats un juridiskas 
personas statuss, un lēmumi saskaņā ar 
šo direktīvu jāpieņem ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Ātram un konstruktīvam darbam ir vajadzīga lēmumu pieņemšana ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Grozījums Nr. 32
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Uzraudzības režīmā jāiekļauj prasība 
ņemt vērā risku, kuras pamatā ir 
perspektīvs aprēķins, lai nodrošinātu 
precīzu un savlaicīgu uzraudzības iestāžu 
iejaukšanos, (maksātspējas kapitāla 
prasība) un minimālais drošības līmenis, 
par kuru finanšu resursu summa nedrīkst 
kļūt mazāka (minimālā kapitāla prasība). 
Abas kapitāla prasības jāsaskaņo visā 
Kopienā, lai nodrošinātu vienādu 
apdrošinājuma ņēmēju aizsardzības līmeni.

(35) Uzraudzības režīmā jāiekļauj prasība 
ņemt vērā risku, kuras pamatā ir 
perspektīvs aprēķins, lai nodrošinātu 
precīzu un savlaicīgu uzraudzības iestāžu 
iejaukšanos, (maksātspējas kapitāla 
prasība) un minimālais drošības līmenis, 
par kuru finanšu resursu summa nedrīkst 
kļūt mazāka (minimālā kapitāla prasība). 
Minimālā kapitāla prasības aprēķinam 
jābūt skaidram un vienkāršam, 
nodrošinot iespēju aprēķinam veikt 
revīziju. Tam jāatbilst izmantojamā 
pamata pašu kapitāla summai, zemāk par 
kuru apdrošinājuma ņēmēji un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji būtu 
pakļauti nepieņemamam riskam, ja 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām ļautu turpināt darījumus.
Minimālā kapitāla prasība jāizsaka kā 
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procentuāla daļa no maksātspējas 
kapitāla prasības ar ticamības pakāpi 
80 % līdz 90 % robežās viena gada laikā. 
Abas kapitāla prasības jāsaskaņo visā 
Kopienā, lai nodrošinātu vienādu 
apdrošinājuma ņēmēju aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Jānodrošina, lai pašu kapitāls grupā 
tiktu atbilstīgi sadalīts un būtu pieejams, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu 
apdrošinājuma ņēmējus un apdrošināšanas 
atlīdzības saņēmējus. Tādēļ apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā 
jābūt pietiekamam pašu kapitālam, lai 
segtu maksātspējas kapitāla prasību, ja vien 
mērķi aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējus nevar 
sasniegt citādi. Tādēļ apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā jāļauj 
segt maksātspējas kapitāla prasību ar 
grupas atbalstu, par ko noteiktos apstākļos 
deklarē mātes uzņēmums. Lai novērtētu 
vajadzību pēc grupas atbalsta režīma 
iespējamas turpmākas pārskatīšanas un tai 
sagatavotos, Komisijai jāziņo par 
dalībvalstu noteikumiem un uzraudzības 
iestāžu praksi šajā jomā.

(70) Jānodrošina, lai pašu kapitāls grupā 
tiktu atbilstīgi sadalīts un būtu pieejams, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu 
apdrošinājuma ņēmējus un apdrošināšanas 
atlīdzības saņēmējus. Tādēļ apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā 
jābūt pietiekamam pašu kapitālam, lai 
segtu maksātspējas kapitāla prasību, ja vien 
mērķi aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējus nevar 
sasniegt citādi. Tādēļ apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā jāļauj 
segt maksātspējas kapitāla prasību ar 
grupas atbalstu, par ko noteiktos apstākļos 
deklarē mātes sabiedrība. Lai vienlīdzīgi 
aizsargātu visus apdrošināšanas ņēmējus, 
dalībvalstīm jānodrošina brīva aktīvu un 
pasīvu aprite, lai maksātspējas kapitālu 
un izmantojamo pašu kapitālu varētu 
pārstrukturēt grupas iekšienē grupas 
atbalsta vajadzībām un bez atlikšanas 
riska. Dalībvalstīs, kur šāda aprite vēl nav 
garantēta, grupas atbalstā pārejas posmā 
papildus jāiekļauj instrumenti vai citi 
mehānismi, kas nepieciešami kapitāla 
laicīgai nodošanai. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka prasījumi no grupas 
atbalsta saistībām, tiek izskatīti tāpat kā 
apdrošināšanas prasījumi. Lai novērtētu 
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vajadzību pēc grupas atbalsta režīma 
iespējamas turpmākas pārskatīšanas un tai 
sagatavotos, Komisijai jāziņo par 
dalībvalstu noteikumiem un uzraudzības 
iestāžu praksi šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 34
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
87.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87a) Uzraudzības iestāžu nespējai atklāt 
rupjas nolaidības vai ļaunprātīgas rīcības 
gadījumus jābūt sodāmai saskaņā ar 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu 
apvienotajās lietās C-6/90 un C-9/90 
Francovich, 1991, I-5357. Uzraudzības 
standarti ir dalībvalstu atbildība un tādēļ 
katrai dalībvalstij jānodrošina, ka gan 
attiecīgās dalībvalsts, gan citu dalībvalstu 
apdrošināšanas ņēmējus saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem atbilstoši aizsargā pret 
zaudējumiem, kas radušies uzraudzības 
iestādes rupjas nolaidības vai 
ļaunprātīgas rīcības dēļ. Skaidrības labad 
jāuzsver, ka, ja uzraudzības iestādes 
finansē no nozares maksājumiem, nav 
pienācīgi prasīt nozarei maksāt (tieši vai 
netieši) par uzraudzības trūkumiem. 
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
95.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(95a) Tā kā pieaug pārrobežu 
apdrošināšana, ir jāstrādā pie tā, lai 
apdrošināšanas garantijas būtu spēkā visā 
Eiropā, ņemot vērā uzraudzības 
struktūras. Šis darbs tiks pabeigts ārpus 
šīs direktīvas darbības jomas, jo jaunajās 
maksātspējas prasībās tiks piedāvāts 
augsts saskaņotas apdrošinājuma ņēmēju 
aizsardzības līmenis.

Or. en

Pamatojums

Precizējošs grozījums. Šajā stadijā ir lietderīgi atklāti strādāt pie apdrošināšanas garantijas 
režīmiem, kas darbotos visā Eiropā. Šie režīmi papildina maksātspējas II direktīvu, kas jau 
nodrošinās apdrošinājuma ņēmēju augsta līmeņa un saskaņotu aizsardzību.

Grozījums Nr. 36
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. līdz 10. pantu, šo direktīvu 
nepiemēro apdrošināšanas sabiedrībām, 
kuru gada ieņēmumi no prēmijām 
nepārsniedz 5 miljonus EUR.

1. Pirmajos trijos gados pēc datuma, kas 
minēts 310. panta 1. punktā, neskarot
5. līdz 10. pantu, šo direktīvu nepiemēro 
apdrošināšanas sabiedrībām, kuru gada 
ieņēmumi no prēmijām nepārsniedz EUR 5 
miljonus.

2. Ja 1. punktā noradītā summa tiek 
pārsniegta trīs secīgu gadu laikā, šo 
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direktīvu piemēro no ceturtā gada.

Or. de

Pamatojums

Ir saprātīgi no direktīvas darbības jomas pagaidām izslēgt mazas sabiedrības. Vēl jānosaka 
un jāīsteno uz proporcionalitātes principu balstīti atvieglojumi. Tādējādi pirmos trīs gadus 
jāsaglabā slieksnis. Pēc tam būs izstrādāti proporcionalitātes noteikumi un sabiedrībām būs 
pietiekams laiks pielāgoties jaunajiem noteikumiem. Ilgtermiņā mazākas apdrošināšanas 
sabiedrības arī vēlas ieviest maksātspējas II kvalitātes standartus.

Grozījums Nr. 37
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atzīst apdrošinājuma ņēmēju 
tiesības uz pašu dalībvalstu finansētu 
atlīdzību uzraudzības iestāžu rupjas 
nolaidības vai ļaunprātīgas rīcības 
gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu konsekvenci visā ES.

Grozījums Nr. 38
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā direktīvā 
izklāstītās prasības piemēro proporcionāli 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā direktīvā 
izklāstītās prasības piemēro proporcionāli 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
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sabiedrības uzņēmējdarbībai raksturīgā 
riska veidam, sarežģītībai un pakāpei.

sabiedrības uzņēmējdarbībai raksturīgā 
riska veidam, sarežģītībai un pakāpei pat 
tad, ja konkrētā uzņēmējsabiedrība ir 
nenozīmīga tirgus vispārējai finansiālai 
stabilitātei.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējdarbība ir jāregulē neatkarīgi no sabiedrības lieluma, jo trūkumu radītās sekas ne 
vienmēr ir proporcionālas pašas sabiedrības lielumam, bet ir atkarīgas no sabiedrības 
piedāvātā apdrošināšanas veida un darbības ģeogrāfiskiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 39
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
41. pants  1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs iedaļas vajadzībām „funkcija” 
nozīmē spēju veikt specifiskus praktiskus 
uzdevumus. Tas, kā apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības ievēro 
iekšējās pārvaldības prasības, kas 
noteiktas 43., 45., 46. un 47. pantā, ir šo 
sabiedrību komerciālās izvēles jautājums.

Or. de

Pamatojums

Jaunu noteikumu piemērošanai par iekšējo riska pārvaldību jābūt saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un jādod apdrošināšanas sabiedrībām pietiekama brīvība 
attiecībā uz to organizatorisko struktūru. Šis noteikums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību.
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Grozījums Nr. 40
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Minimālā kapitāla prasību aprēķina 
saskaņā ar šādiem principiem:

1. Minimālā kapitāla prasību kalibrē kā 
tehnisko noteikumu procentuālu daļu,
ņemot par pamatu 33 % no uzraudzības 
iestādes apstiprinātās visnesenākās 
maksātspējas kapitāla prasības, ar 
ticamības pakāpi 80 % viena gada laika 
posmā. Turklāt to aprēķina saskaņā pēc
šādiem principiem:

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) minimālā kapitāla prasības līmeni 
kalibrē atbilstīgi apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības pamata 
pašu kapitāla riskam pakļautajai vērtībai, 
uz ko attiecas ticamības līmenis 80 % līdz 
90 % diapazonā viena gada laikā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
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sabiedrības minimālā kapitāla prasību 
aprēķina vismaz reizi ceturksnī un šā 
aprēķina rezultātus paziņo uzraudzības 
iestādēm.

sabiedrības minimālā kapitāla prasību 
aprēķina vismaz reizi gadā un šā aprēķina 
rezultātus paziņo uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības iestādēm ir tiesības 
pieprasīt, lai minimālā kapitāla prasības 
aprēķinus tām sniedz biežāk, bet ne biežāk 
kā reizi ceturksnī.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to aprēķina skaidri un vienkārši,
nodrošinot, ka aprēķinam var veikt 
revīziju;

a) to aprēķina skaidri un vienkārši,
saprotami visām iesaistītajām pusēm un 
tā, ka tiek nodrošināta iespēja aprēķinam 
veikt revīziju un pašu aprēķinu veikt 
jebkurā laikā;

Or. en

Pamatojums

Minimālā kapitāla prasībai jābūt skaidrai ne tikai attiecīgai uzraudzības iestādei, bet visām 
iesaistītajām pusēm (piemēram, juristiem un citām kompetentām iestādēm), un tai 
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nevajadzētu būt sarežģītai, jo jebkuru minimālā kapitāla prasības pārkāpumu soda ar 
licences atņemšanu un var rasties vajadzība aizstāvēties tiesā.

Grozījums Nr. 45
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tās absolūtā minimālā vērtība ir 
EUR 1 000 000 nedzīvības apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām un 
EUR 2 000 000 dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrībām.

d) tās absolūtā minimālā vērtība ir EUR 3 
000 000 dzīvības apdrošināšanas,
nedzīvības apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām.

Or. en

Pamatojums

Minimālā kapitāla prasības absolūtais lielums bija noteikts dažāds dzīvības un nedzīvības 
apdrošināšanas sabiedrībām, bet ne to darbības veids, ne riska veids uz šādu nošķiršanu 
nevedina. Turklāt minimālā kapitāla prasības lielums bija noteikts ļoti zems, kas neatbilst 
pašreizējai situācijai. Palielinājums līdz EUR 3 000 000 šķiet atbilstošs. 

Grozījums Nr. 46
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) to aprēķina neatkarīgi no 
maksātspējas kapitāla prasībām.

Or. en

Pamatojums

Minimālā kapitāla prasības aprēķinam nevajadzētu būt piesaistītam maksātspējas kapitāla 
prasībām, jo tas radītu lielāku sarežģītību un efektivitātes zudumu, jo maksātspējas kapitāla 
prasības aprēķina reizi gadā, bet minimālā kapitāla prasības reizi ceturksnī.
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Grozījums Nr. 47
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
130. pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādes var ņemt vērā to, kā 
aktīvu pārvaldīšanu ietekmē brīvprātīgie 
rīcības kodeksi un pārredzamības 
principi, kurus ievēro attiecīgās iestādes, 
kas veic darījumus ar nereglamentētiem 
vai alternatīviem ieguldījumu 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Precizējošs grozījums. Uzraudzības iestādes neņems vērā, vai tieši iestādes izmanto kodeksus 
vai nē, bet ņems vērā tos kodeksus, ko vispār izmanto, ja tādi vispār ir, un to ietekmi uz 
apdrošināšanas sabiedrību veikto aktīvu pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 48
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
130. pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādēm jāņem vērā tas, vai 
attiecīgās iestādes, kas veic darījumus ar 
nereglamentētiem vai alternatīviem 
ieguldījumu instrumentiem, ievēro 
brīvprātīgos rīcības kodeksus, it īpaši 
pārredzamības jomā, attiecībā uz 
uzraudzības iestādēm, investoriem un 
sabiedrību.

Or. en
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Pamatojums

Visām ES uzraudzības iestādēm būtu jāņem vērā tas, vai investīcijas uzņēmumi ievēro rīcības 
kodeksus. Pārredzamības kodekss ir vissvarīgākais, un tādējādi jānorāda, ka ir dažādi 
pārredzamības līmeņi/dimensijas.

Grozījums Nr. 49
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
142. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta c) apakšpunkta vajadzībām 
minimālā kapitāla prasības aprēķinam 
jābūt saistošam apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībām saskaņā 
ar šā panta 1. un 2. punktu, ja vien šis 
aprēķins nav acīmredzami nepareizs.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgas juridiskas problēmas saistībā ar minimālās kapitāla prasības 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 50
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
234. pants – 1. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) primārais grupas atbalsta avots ir 
pašu kapitāls, kas nodots no mātes 
sabiedrības meitas sabiedrībai; ja grupas 
atbalstu var sniegt no resursiem, kas 
pieejami meitas sabiedrībā, jābūt
noslēgtiem juridiski izpildāmiem 
līgumiem vai citiem mehānismiem, lai 
varētu nodot izmantojamo pašu kapitālu;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
237. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts grupai ir grupas uzraudzības
iestādes deklarācijas formā, kas izteikta 
juridiski saistošā dokumentā un sastāv no 
saistībām pārnest saskaņā ar 98. panta 
5. punkta noteikumiem izmantojamo pašu 
kapitālu.

2. Atbalsts grupai izpaužas deklarācijas 
formā, ko nodod uzraudzītāju kolēģijai, 
izmantojot grupas uzraudzības iestādes 
starpniecību, un vajadzības gadījumā 
iekļaujot pierādījumus par juridiski 
izpildāmiem instrumentiem, kas nosaka 
saistības pārnest izmantojamo pašu 
kapitālu saskaņā ar 98. panta 5. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Paziņojumi par grupas atbalstu iekļauj visu grupu, tāpēc tie jāziņo kolēģijai. Pasīvu 
samazināšana ir vēl viens veids, kā veikt grupas atbalstu.

Grozījums Nr. 52
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
237. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dokuments, kurā ir grupas atbalsta 
deklarācija, atbilst visām mātes 
sabiedrības normatīvo aktu prasībām, lai 
to varētu atzīt kā juridiskas saistības, un
vai vēršanās juridiskajā vai pārvaldes 
institūcijā nerada atliekošu iedarbību.

c) dokuments, kurā ir grupas atbalsta 
deklarācija un jebkāds nepieciešamais 
pievienotais instruments, atbilst visām 
prasībām, kas noteiktas tās dalībvalsts 
spēkā esošajos tiesību aktos, no kuras ir 
sabiedrība, kas sniedz grupas atbalstu, un
vēršanās juridiskā vai pārvaldes institūcijā 
nerada atliekošu iedarbību, kā arī iekļaujot 
grupas atbalsta izveidi līdz visnesenākajā 
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deklarācijā noteiktai robežai vai kā 
attiecīgam gadījumam noteikts 244. panta 
1. punktā un grupējot līdzīgi kā
apdrošināšanas ņēmēju prasījumiem, 
ņemot vērā reorganizācijas, darbības 
paplašināšanas, iekļaušanas vai jebkuru 
citu administratīvo procedūru apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt grupas atbalstu, iekļaujot papildu pagaidu noteikumus 
juridisku neskaidrību gadījumiem (skatīt 70. apsvērumu), un izveidot grupas atbalsta 
grupējumu.

Grozījums Nr. 53
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
240. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu grupai nodrošina ar 
izmantojamo pašu kapitālu, kas pieejams 
mātes sabiedrībā vai kādā meitas 
sabiedrībā, ja tā ir apdrošināšanas vai
pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai ir 
lielāks minimālā kapitāla prasības 
segšanai izmantojamais pašu kapitāls 
nekā vajadzīgs. Uzraudzības iestāde, kas ir 
licencējusi minēto meitas sabiedrību, 
nekavē šāda pārsniegta izmantojamā pašu 
kapitāla pārnešanu.

2. Atbalstu grupai nodrošina ar 
izmantojamo pašu kapitālu, kas pieejams 
mātes sabiedrībā vai kādā no meitas 
sabiedrībām, pēdējā gadījumā mātes 
sabiedrībai jāpanāk grupas uzraudzītāja 
piekrišana, ka grupā ir pieejams 
pietiekams izmantojamais pašu kapitāls, 
ko var nekavējoties nodot saskaņā ar 
jebkādiem pamatotiem pieņēmumiem. Ja 
meitas sabiedrība ir apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrība, atbalstu no 
šīs meitas sabiedrības var liegt, ja tas var 
izraisīt sabiedrības nespēju izpildīt 
minimālā kapitāla prasību. Uzraudzības 
iestāde, kas ir licencējusi minēto meitas 
sabiedrību, nekavē resursu pārnešanu no 
šīs meitas sabiedrības, ja šāda pārnešana 
ir grupas atbalsta garantijas prasības 
izpilde.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
244. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības meitas sabiedrības: grupas 
atbalstu samazināšana

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības meitas sabiedrības: vienlīdzīga 
attieksme

1. Ja mātes sabiedrībai un grupas 
uzraudzības iestādei saskaņā ar 238. vai 
239. pantu ir adresēti vairāki pieprasījumi 
pārnest izmantojamo pašu kapitālu un 
grupai nav pietiekama izmantojamā pašu 
kapitāla, ar ko izpildīt visus šos 
pieprasījumus, vajadzības gadījumā 
samazina summas, kas izriet no 
jaunākajām pieņemtajām deklarācijām.

1. Ja mātes sabiedrībai un grupas 
uzraudzības iestādei saskaņā ar 238. vai 
239. pantu ir adresēti vairāki pieprasījumi 
pārnest izmantojamo pašu kapitālu un 
grupai nav pietiekama izmantojamā pašu 
kapitāla, ar ko izpildīt visus šos 
pieprasījumus, piemēro šādus noteikumus:

a) visas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības, kas ir 
meitas sabiedrības, kopīgi ar mātes 
sabiedrību ir atbildīgas līdz summām, kas 
izriet no jaunākajām deklarācijām, kuras 
pieņemtas par katru meitas sabiedrību, uz 
ko attiecas 236.–241. panta noteikumi;

Samazinājumu aprēķina katrai meitas 
sabiedrībai, nodrošinot to, ka uz katru 
meitas sabiedrību attiecas vienāda attiecība 
starp tās pieejamo aktīvu summu un 
jebkuru pārnesumu no grupas, no vienas 
puses, un tās tehnisko rezervju un 
minimālās kapitāla prasības summu, no 
otras puses.

b) Summas, kas minētas a) apakšpunktā 
vajadzības gadījumā samazina. 
Samazinājumu aprēķina katrai meitas 
sabiedrībai, nodrošinot to, ka uz katru 
meitas sabiedrību attiecas vienāda attiecība 
starp tās pieejamo aktīvu summu un 
jebkuru pārnesumu no grupas, no vienas 
puses, un tās tehnisko rezervju un 
minimālās kapitāla prasības summu, no 
otras puses.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībām, kas 
izriet no mātes sabiedrības noslēgtajiem 
apdrošināšanas līgumiem, netiek piemēroti 
labvēlīgāki nosacījumi nekā saistībām, kas 
izriet no apdrošināšanas līgumiem, ko 
noslēgusi kāda meitas sabiedrība, uz kuru 
attiecas 236. līdz 241. panta noteikumi.

2. Neatkarīgi no 277. panta dalībvalstis
nodrošina, ka saistībām, kas izriet no mātes 
sabiedrības noslēgtajiem apdrošināšanas 
līgumiem, netiek piemēroti labvēlīgāki 
nosacījumi nekā saistībām, kas izriet no 
apdrošināšanas līgumiem, ko noslēgusi 
kāda meitas sabiedrība, uz kuru attiecas 
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236. līdz 241. panta noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
262. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja kontrolakciju sabiedrība vai mātes 
sabiedrība nepilda grupas atbalsta 
prasības, grupas uzraudzības iestāde, arī 
pēc jebkuru citu attiecīgo uzraudzības 
iestāžu prasības, pārbauda lietas 
apstākļus un vajadzības gadījumā nolemj 
izbeigt grupas uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Ja grupas atbalsta pienākumi netiek ievēroti, šāda mehānisma piemērošana ir jāpārtrauc. Lai 
gan tas jādara grupas uzraudzītājam, jārespektē visu grupas uzraudzībā iesaistīto 
uzraudzības iestāžu loma.

Grozījums Nr. 56
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
304. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no 1. punkta un ņemot 
vērā 251. panta 4. punktā un 
23. apsvērumā paredzēto lēmumu 
pieņemšanas procedūru, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraugu komitejai (CEIOPS) ar regulu, 
kas stāsies spēkā vienlaicīgi ar šo 
direktīvu, tiek piešķirts juridiskas 
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personas statuss.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
304. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no 1. punkta un ņemot 
vērā 251. panta 4. punktā paredzēto 
lēmumu pieņemšanas procedūru, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraugu komitejai (CEIOPS) ar regulu, 
kas stāsies spēkā vienlaicīgi ar šo 
direktīvu, tiek piešķirts juridiskas 
personas statuss.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Titus Corlăţean

Direktīvas priekšlikums
304. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Visus lēmumus šīs direktīvas 
vajadzībām, ko pieņem Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraugu komiteja, pieņem ar kvalificētu 
balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Ātram un konstruktīvam darbam ir vajadzīga lēmumu pieņemšana ar kvalificētu balsu 
vairākumu.
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