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Amendamentul 28
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
47 alineatul (2) şi articolul 55,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
47 alineatul (2), articolul 55 şi articolul 95,

Or. en

Justificare

This change ensures for the Commission to be able to propose either level 2 implementing 
directive or level 2 implementing regulation on the basis of this framework directive.

Amendamentul 29
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Noul sistem de solvabilitate va 
contribui la o şi mai bună protecţie a 
tuturor părţilor implicate. În acest sens, 
este necesar ca statele membre să aloce 
resurse suficiente autorităţilor de 
supraveghere financiară. Acest 
angajament va fi completat de obligaţia 
statelor membre de a transpune integral 
directiva, ce derivă din legislaţia 
comunitară, din jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie, precum şi din dispoziţiile 
prevăzute în legislaţiile naţionale cu 
privire la responsabilitatea oficială.

Or. de
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Justificare

Eine europarechtliche Pflicht zur "Amtshaftung" existiert schon auf Grund des Primärrechts 
(Art. 288 Abs. 2 und Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 6 EU sowie EuGH (Francovich, MP 
Travelline und Folgeentscheidungen)). Eine Regelung in einer sektorspezifischen Richtlinie 
ist daher überflüssig.

Amendamentul 30
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este necesară promovarea 
convergenţei în domeniul supravegherii, 
atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi 
practicile de supraveghere. Comitetul 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, instituit prin Decizia 
Comisiei 2004/6/CE, trebuie să joace un 
rol important în acest sens şi să prezinte în 
mod regulat rapoarte privind progresele 
realizate.

(23) Este necesară promovarea 
convergenţei în domeniul supravegherii, 
atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi 
practicile de supraveghere. Comitetul 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, instituit prin Decizia 
Comisiei 2004/6/CE, trebuie să joace un 
rol important în acest sens şi să prezinte în 
mod regulat rapoarte privind progresele 
realizate. În vederea îndeplinirii 
atribuţiunilor sale de mediere şi arbitraj 
în cazul unor conflicte între autorităţile 
de supraveghere din cadrul colegiilor de 
supraveghere, acestui Comitet ar trebui să 
i se confere temei juridic şi personalitate 
juridică, în cadrul unui nou regulament 
ce ar urma să intre în vigoare odată cu 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 31
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este necesară promovarea (23) Este necesară promovarea 
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convergenţei în domeniul supravegherii, 
atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi 
practicile de supraveghere. Comitetul 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, instituit prin Decizia 
Comisiei 2004/6/CE, trebuie să joace un 
rol important în acest sens şi să prezinte în 
mod regulat rapoarte privind progresele
realizate.

convergenţei în domeniul supravegherii, 
atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi 
practicile de supraveghere. Comitetul 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, instituit prin Decizia 
Comisiei 2004/6/CE, trebuie să joace un 
rol important în acest sens şi să prezinte în 
mod regulat rapoarte privind progresele 
realizate. Acestui Comitet ar trebui să i se 
confere temei juridic şi personalitate 
juridică, în cadrul unui nou regulament 
ce ar urma să intre în vigoare odată cu 
prezenta directivă, iar votul cu majoritate 
calificată ar trebui utilizat pentru 
adoptarea tuturor deciziilor în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

For the decision to be taken swiftly and in the most constructive manner, qualified majority 
voting is necessary.

Amendamentul 32
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Regimul de supraveghere trebuie să 
prevadă o cerinţă privind fondurile proprii 
variabilă în funcţie de riscuri, bazată pe un 
calcul prospectiv, pentru a se asigura 
intervenţia precisă şi rapidă a autorităţilor 
de supraveghere (nivelul necesar de capital 
pentru încadrarea in limita de solvabilitate 
-the Solvency Capital Requirement) şi un 
nivel minim de securitate sub care nu ar 
trebui să se situeze resursele financiare 
(capitalul minim obligatoriu - Minimum 
Capital Requirement). Ambele cerinţe 
privind fondurile proprii trebuie 

(35) Regimul de supraveghere trebuie să 
prevadă o cerinţă privind fondurile proprii 
variabilă în funcţie de riscuri, bazată pe un 
calcul prospectiv, pentru a se asigura 
intervenţia precisă şi rapidă a autorităţilor 
de supraveghere (nivelul necesar de capital 
pentru încadrarea in limita de solvabilitate 
-the Solvency Capital Requirement) şi un 
nivel minim de securitate sub care nu ar 
trebui să se situeze resursele financiare 
(capitalul minim obligatoriu - Minimum 
Capital Requirement). Capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
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armonizate pe întreg teritoriul Comunităţii 
pentru a se asigura un nivel adecvat de 
protecţie titularilor de poliţe de asigurare.

Requirement) ar trebui calculat în mod 
clar şi simplu şi în aşa fel încât să fie 
asigurată posibilitatea auditării acestui 
calcul. Capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) ar trebui 
să corespundă cu o valoare a fondurilor 
proprii de bază eligibile sub nivelul căreia 
titularii poliţelor de asigurare şi 
beneficiarii ar fi expuşi unui nivel 
inacceptabil de risc, dacă întreprinderilor 
de asigurări şi reasigurări li s-ar permite 
să îşi continue activitatea. Capitalul 
minim obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) se exprimă ca un procentaj 
din nivelul necesar de capital pentru 
încadrarea  în limita de solvabilitate (the 
Solvency Capital Requirement), 
corespunzător unui nivel de încredere 
cuprins între 80% şi 90%, pe o perioadă 
de un an. Ambele cerinţe privind fondurile 
proprii trebuie armonizate pe întreg 
teritoriul Comunităţii pentru a se asigura 
un nivel adecvat de protecţie titularilor de 
poliţe de asigurare.

Or. en

Amendamentul 33
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Este necesară garantarea faptului ca în 
cadrul grupului să fie distribuite şi 
disponibile în mod corespunzător fonduri 
proprii pentru a proteja titularii şi 
beneficiarii de poliţe, atunci când e cazul. 
În acest scop, întreprinderile de asigurări şi 
reasigurări din cadrul unui grup trebuie să 
aibă suficiente fonduri proprii pentru a 
acoperi cerinţa de solvabilitate a 
capitalului, cu excepţia cazului în care 
obiectivul de protejare a titularilor şi a 

(70) Este necesară garantarea faptului ca în 
cadrul grupului să fie distribuite şi 
disponibile în mod corespunzător fonduri 
proprii pentru a proteja titularii şi 
beneficiarii de poliţe, atunci când e cazul. 
În acest scop, întreprinderile de asigurări şi 
reasigurări din cadrul unui grup trebuie să 
aibă suficiente fonduri proprii pentru a 
acoperi cerinţa de solvabilitate a 
capitalului, cu excepţia cazului în care 
obiectivul de protejare a titularilor şi a 
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beneficiarilor de poliţe se poate realiza 
altfel. Prin urmare, întreprinderile de 
asigurări şi reasigurări din cadrul unui grup 
trebuie să fie autorizate să îşi acopere 
Cerinţa de solvabilitate a capitalului, cu 
declararea sprijinului din partea grupului 
de către întreprinderea mamă, în 
împrejurări definite. Pentru a analiza 
necesitatea unei posibile viitoare revizuiri a 
schemei de sprijin din partea grupului şi 
pentru a o pregăti, Comisia trebuie să 
prezinte rapoarte cu privire la normele 
statelor membre şi practicile autorităţilor 
de supraveghere în acest domeniu.

beneficiarilor de poliţe se poate realiza 
altfel. Prin urmare, întreprinderile de 
asigurări şi reasigurări din cadrul unui grup 
trebuie să fie autorizate să îşi acopere 
Cerinţa de solvabilitate a capitalului, cu 
declararea sprijinului din partea grupului 
de către întreprinderea mamă, în 
împrejurări definite. În vederea protejării 
tuturor titularilor de poliţe, statele 
membre ar trebui să asigure libera 
circulaţie a activelor şi pasivelor, pentru a 
face posibilă reconfigurarea fondurilor 
proprii eligibile şi a solvabilităţii 
capitalului în cadrul unui grup, în scopul 
asigurării sprijinului din partea grupului 
şi fără riscul unor acţiuni suspensive. În 
cazul statelor membre în care această 
liberă circulaţie nu este încă garantată, 
sprijinul din partea grupului ar trebui să 
includă de asemenea, pe perioada 
interimară, acele instrumente sau alte 
mecanisme necesare asigurării 
transferului la timp al fondurilor. Statele 
membre garantează, de asemenea, faptul 
că revendicările în temeiul 
angajamentelor specifice sprijinului din 
partea grupului sunt considerate drept 
echivalente cu revendicările privind 
poliţele de asigurare. Pentru a analiza 
necesitatea unei posibile viitoare revizuiri a 
schemei de sprijin din partea grupului şi 
pentru a o pregăti, Comisia trebuie să 
prezinte rapoarte cu privire la normele 
statelor membre şi practicile autorităţilor 
de supraveghere în acest domeniu.

Or. en

Justificare

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 
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equivalent to policyholder claims needs to be established.

Amendamentul 34
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 87a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87a) Erorile comise de către autorităţile 
de supraveghere, ce au la bază grava 
neglijenţă sau reaua-credinţă, ar trebui să 
dea naştere la acţiuni în justiţie, în 
conformitate cu hotărârea Curţii de 
Justiţie în cauzele conexate C-6/90 şi C-
9/90 Francovich [1991] I-5357. 
Standardele de supraveghere sunt, în 
ultimă instanţă, de competenţa statelor 
membre şi, prin urmare, fiecare stat 
membru trebuie să se asigure că titularii 
de poliţe, indiferent de statul membru din 
care provin, sunt protejaţi în mod adecvat 
de legislaţia naţională împotriva 
pierderilor suferite ca urmare a gravei 
neglijenţe sau a relei-credinţe a autorităţii 
de supraveghere. Pentru a evita orice 
dubiu, în cazurile în care autorităţile de 
supraveghere sunt finanţate prin impozite 
aplicate sectorului, nu este considerat 
adecvat ca sectorul să plătească (direct 
sau indirect) pentru erorile de 
supraveghere. 

Or. en
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Amendamentul 35
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 95a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(95a) Având în vedere extinderea 
dimensiunii transfrontaliere a sectorului 
asigurărilor, este necesară eficientizarea 
sistemului de garantare a asigurărilor la 
nivel european, ţinându-se cont de 
structurile de supraveghere. Acest proces 
va fi situat în afara domeniului de 
aplicare al prezentei directive, întrucât 
noile cerinţe de solvabilitate vor oferi per 
se titularilor de poliţe un nivel ridicat de 
protecţie armonizată.

Or. en

Justificare

It is a matter of clarification. It is useful at that stage to have an open work on the insurance 
guarantee schemes throughout Europe. These schemes are a complement to the solvency II 
directive, which will already ensure a high and harmonized protection for policyholders.

Amendamentul 36
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolelor 5-10, 
prezenta directivă nu se aplică 
întreprinderilor de asigurări a căror valoare 
anuală a primelor nu depăşeşte 5 milioane 
de euro.

(1) În primii trei ani de la data prevăzută 
la articolul 310 alineatul (1) şi fără a 
aduce atingere articolelor 5-10, prezenta 
directivă nu se aplică întreprinderilor de 
asigurări a căror valoare anuală a primelor 
nu depăşeşte 5 milioane de euro.

(2) Dacă valoarea stabilită la alineatul 1 
este depăşită timp de trei ani consecutivi, 
prezenta directivă se aplică începând cu 
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cel de-al patrulea an.

Or. de

Justificare

Kleine Unternehmen zunächst auszunehmen, ist grundsätzlich sinnvoll. Erleichterungen über 
das Proportionalitätsprinzip müssen aber erst festgelegt und implementiert werden. Deshalb 
ist eine Beibehaltung der Schwelle zunächst für drei Jahre zu befürworten. Danach haben 
sich Proportionalitätsregeln gefestigt und die Unternehmen hatten ausreichend Zeit, sich auf 
die neuen Regeln einzustellen. Auf lange Sicht möchten auch kleinere Versicherer den 
Solvency II-Qualitätsstandard.

Amendamentul 37
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc dreptul 
titularilor de poliţe la compensaţii, 
finanţate chiar de către statele membre, în 
situaţiile în care autorităţile de 
supraveghere dau dovadă de gravă 
neglijenţă sau de rea-credinţă.

Or. en

Justificare

To provide consistency over the EU.

Amendamentul 38
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează faptul că (3) Statele membre asigură că cerinţele 
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cerinţele prevăzute în prezenta directivă 
sunt aplicate în mod proporţional în raport 
cu natura, complexitatea şi amploarea 
riscurilor inerente activităţii unei 
întreprinderi de asigurări sau de 
reasigurări.

prevăzute în prezenta directivă sunt
aplicate în mod proporţional în raport cu 
natura, complexitatea şi amploarea 
riscurilor inerente activităţii unei 
întreprinderi de asigurări sau de 
reasigurări, chiar dacă întreprinderea 
respectivă nu este esenţială pentru 
stabilitatea financiară generală a pieţei.

Or. en

Justificare

All business should be regulated - regardless of the size, since the impact of a failure is not 
always linear to the size, but depends on the type of insurance a company underwrites and the 
geography of their activities.

Amendamentul 39
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul acestei secţiuni, „funcţie” 
înseamnă capacitatea de a îndeplini 
sarcini practice specifice.  Întreprinderile 
de asigurări şi reasigurări decid asupra 
modului în care respectă în detaliu 
cerinţele privind guvernanţa prevăzute la 
articolele 43, 45, 46 şi 47 şi acestora le 
revine decizia antreprenorială.

Or. de

Justificare

Die Anwendung der neuen Vorschriften für das interne Risikomanagement sollte streng dem 
Proportionalitätsprinzip folgen und den Versicherern hinreichend Gestaltungsfreiheit lassen. 
Um dies rechtlich sicher zu stellen, ist eine entsprechende Definition erforderlich.
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Amendamentul 40
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calculează în 
conformitate cu următoarele principii:

(1) Capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calibrează sub forma unui procent din 
provizioanele tehnice bazate pe 33% din 
ultimul nivel necesar de capital pentru 
încadrarea in limita de solvabilitate (the 
Solvency Capital Requirement) aprobat de 
inspector, corespunzător unui nivel de 
încredere de 80%, pe o perioadă de un an. 
În plus, capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calculează în conformitate cu următoarele 
principii:

Or. en

Amendamentul 41
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul capitalului minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calibrează după valoarea de risc a 
fondurilor proprii de bază ale 
întreprinderii de asigurări sau de 
reasigurări respective, cu un nivel de 
încredere cuprins între 80% şi 90%, pe o 
perioadă de un an;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 42
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile de asigurări şi 
reasigurări calculează capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) cel puţin de patru ori pe an 
şi comunică rezultatul acestui calcul 
autorităţilor de supraveghere.

(2) Întreprinderile de asigurări şi 
reasigurări calculează Capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) cel puţin o dată pe an şi 
comunică rezultatul acestui calcul 
autorităţilor de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 43
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autorităţile de supraveghere au 
dreptul să solicite prezentarea calculelor 
privind capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) mai 
frecvent, dar nu mai des de patru ori pe 
an.

Or. en

Amendamentul 44
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calculează în mod 
clar şi simplu, astfel încât acest calcul să 

(a) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calculează în mod 
clar şi simplu, inteligibil pentru toate 
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poată fi auditat; părţile interesate, astfel încât acest calcul 
să poată fi auditat şi realizat în orice 
moment;

Or. en

Justificare

Τhe calculation of MCR should be clear, not only to the supervisory authority concerned, but 
to all stakeholders (e.g. lawyers and other competent authorities) and it should not be 
complex, as any breach of MCR would trigger withdrawal of the license and there may be a 
need to be supported in front of the courts.

Amendamentul 45
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) are un nivel planşeu 
absolut de 1 000 000 EUR în cazul 
întreprinderilor de asigurări şi reasigurări 
generale şi de 2 000 000 EUR în cazul 
întreprinderilor de asigurări de viaţă.

(d) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) are un nivel planşeu 
absolut de 3 000 000 EUR în cazul 
întreprinderilor de asigurări de viaţă şi al
întreprinderilor de asigurări şi reasigurări 
generale.

Or. en

Justificare

The absolute amount of MCR has been set at a different level for life and non-life 
undertakings but neither their nature nor their risk profile can support the above difference. 
In addition, the absolute amount of MCR has been set at a very low level, which is not 
consistent with the current status. An increase to 3.000.000 euros seems more appropriate. 
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Amendamentul 46
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calculează independent de nivelul necesar 
de capital pentru încadrarea in limita de 
solvabilitate (the Solvency Capital 
Requirement).

Or. en

Justificare

Τhe calculation of MCR should not be tight to the SCR as this would entail increase of 
complexity as well as lost of efficiency, as SCR would be calculated once per annum whereas 
MCR quarterly.

Amendamentul 47
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 130 – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inspectorii pot lua în considerare efectele 
codurilor voluntare de conduită şi ale 
principiului transparenţei, la care aderă 
instituţiile relevante care utilizează 
investiţiile nereglementate sau alternative.

Or. en

Justificare

It is a matter of clarification. Supervisors will not take account whether or not institutions use 
codes but will take account of the codes that are used, if any, and their effect on the asset 
management by the insurance undertakings.
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Amendamentul 48
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 130 – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inspectorii ar trebui să ia în considerare 
dacă instituţiile relevante care utilizează 
investiţiile nereglementate sau alternative 
aderă la coduri voluntare de conduită, în
special în ceea ce priveşte principiul 
transparenţei faţă de autorităţile de 
supraveghere, investitori şi publicul larg.

Or. en

Justificare

Adherence to codes of conduct by any investment firm or vehicle should be taken into account 
by all supervisory authorities in the EU. Transparency code is the most important and thus we 
should note that there are different levels/dimensions of/to transparency.

Amendamentul 49
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 142 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (c), o întreprindere de 
asigurări sau de reasigurări este 
responsabilă pentru calcularea capitalului 
minim obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement). în conformitate cu 
alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, 
cu excepţia cazului în care calculul 
respectiv este dovedit a fi în mod evident 
eronat.

Or. en
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Justificare

To prevent unnecessary legal challenges based on MCR calculation in the event of MCR 
breach.

Amendamentul 50
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 234 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) fondurile proprii transferate de la 
întreprinderea mamă către filială 
constituie principala sursă de sprijin din 
partea grupului; în cazul în care sprijinul 
din partea grupului este asigurat din 
resurse disponibile într-o filială, trebuie 
să existe contracte care produc efecte 
juridice sau alte mecanisme care să facă 
posibil transferul de fonduri proprii 
eligibile;

Or. en

Amendamentul 51
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 237 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul din partea grupului se acordă 
sub forma unei declaraţii adresate 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
exprimată într-un document obligatoriu 
din punct de vedere juridic şi reprezintă un 
angajament de a transfera fondurile proprii 
eligibile conform articolului 98 alineatul 
(5).

(2) Sprijinul din partea grupului se acordă 
sub forma unei declaraţii adresate 
colegiului de inspectori, prin intermediul 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
declaraţie care să conţină, atunci când 
este cazul, dovada existenţei unor 
instrumente ce produc efecte juridice, şi 
care reprezintă un angajament de a 
transfera fondurile proprii eligibile 
conform articolului 98 alineatul (5).
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Or. en

Justificare

The communications for group support involve the entire group, so should be communicated 
to the college. Reduction in liabilities is another way group support could be exercised.

Amendamentul 52
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 237 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) faptul că documentul care conţine 
declaraţia privind sprijinul din partea 
grupului îndeplineşte toate cerinţele 
cuprinse în legislaţia asupra 
întreprinderilor mamă, astfel încât să fie 
recunoscut drept un angajament cu 
valoare juridică, şi că orice recurs în faţa 
unui organ juridic sau administrativ nu are 
efect suspensiv.

(c) faptul că documentul care conţine 
declaraţia privind sprijinul din partea
grupului, precum şi orice alt instrument 
aferent necesar, îndeplinesc toate cerinţele 
cuprinse în legislaţia în vigoare într-un 
stat membru asupra întreprinderilor care 
asigură sprijinul din partea grupului şi că 
orice recurs în faţa unui organ juridic sau 
administrativ nu are efect suspensiv, 
inclusiv instituirea sprijinului din partea 
grupului până la cea mai recentă 
declaraţie, sau, atunci când este relevant, 
în conformitate cu articolul 244 alineatul 
(1) şi clasificarea echivalentă cu 
indemnizaţiile titularilor de poliţe, 
inclusiv în situaţii de reorganizare, 
alcătuire, cesiune, preluare sau orice altă 
procedură administrativă.

Or. en

Justificare

Enforceability of group support covering additional interim provisions in the event of legal 
uncertainties (see recital 70) and establishment of the ranking of group support.
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Amendamentul 53
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 240 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul din partea grupului poate fi 
asigurat din fonduri proprii eligibile care 
există în întreprinderea mamă sau în 
oricare dintre filiale, sub rezerva ca 
respectiva filială, în cazul în care aceasta 
este o întreprindere de asigurări sau de 
reasigurări, să deţină fonduri proprii 
eligibile peste nivelul capitalului său 
minim obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement). Autoritatea de supraveghere 
care a autorizat filiala nu va împiedica 
transferul unor astfel de fonduri proprii 
eligibile excedentare.

(2) Sprijinul din partea grupului poate fi 
asigurat din fonduri proprii eligibile care 
există în întreprinderea mamă sau în 
oricare dintre filiale, sub rezerva ca, în 
cazul din urmă, întreprinderea mamă să 
demonstreze în mod suficient de 
convingător autorităţii de supraveghere a 
grupului disponibilitatea, în cadrul 
grupului, a unor fonduri proprii eligibile 
suficiente, ce pot fi transferate pe baza 
oricăror ipoteze rezonabile. În cazul în 
care filiala este o întreprindere de 
asigurări sau de reasigurări, aceasta nu 
poate oferi sprijin, dacă acesta ar conduce 
la neatingerea, de către filială, a nivelului 
capitalului minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement). Autoritatea de 
supraveghere care a autorizat filiala nu va 
împiedica transferul de resurse de la filiala 
respectivă, atunci când acesta are loc ca 
urmare a unei solicitări de garantare a 
sprijinului din partea grupului.

Or. en

Amendamentul 54
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 244

Textul propus de Comisie Amendamentul

Filialele unei întreprinderi de asigurări sau 
de reasigurări: reducerea sprijinului din 
partea grupului

Filialele unei întreprinderi de asigurări sau 
de reasigurări: egalitatea de tratament

1. În cazul în care sunt adresate mai multe 
cereri de transfer de fonduri proprii 

1. În cazul în care sunt adresate mai multe 
cereri de transfer de fonduri proprii 
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eligibile întreprinderii mamă şi autorităţii 
de supraveghere a grupului, în 
conformitate cu articolele 238 sau 239, iar 
grupul nu deţine suficiente fonduri proprii 
eligibile pentru a le satisface pe toate la un 
loc, valorile rezultate din cele mai recente 
declaraţii acceptate se reduc, dacă e cazul.

eligibile întreprinderii mamă şi autorităţii 
de supraveghere a grupului, în 
conformitate cu articolele 238 sau 239, iar 
grupul nu deţine suficiente fonduri proprii 
eligibile pentru a le satisface pe toate la un 
loc, se aplică următoarele norme:

(a) toate întreprinderile de asigurări şi 
reasigurări care sunt filiale ale 
întreprinderii mamă sunt responsabile, 
împreună cu întreprinderea mamă, pentru 
valorile rezultate din cele mai recente 
declaraţii acceptate, în ceea ce priveşte 
fiecare filială care face obiectul normelor 
prevăzute la articolele 236 şi 241;

Reducerea este calculată pentru fiecare 
filială, astfel încât să se asigure faptul că 
fiecare filială face obiectul aceluiaşi raport 
între totalitatea activelor sale disponibile şi 
orice transfer din partea grupului, pe de o 
parte, şi totalitatea provizioanelor sale 
tehnice şi capitalul său minim obligatoriu 
(minimum capital requirement), pe de altă 
parte.

(b) valorile prevăzute la litera (a) se reduc, 
dacă e cazul. Reducerea este calculată 
pentru fiecare filială, astfel încât să se 
asigure faptul că fiecare filială face 
obiectul aceluiaşi raport între totalitatea 
activelor sale disponibile şi orice transfer 
din partea grupului, pe de o parte, şi 
totalitatea provizioanelor sale tehnice şi 
capitalul său minim obligatoriu (minimum 
capital requirement), pe de altă parte.

2. Statele membre garantează faptul că 
pasivele ce apar în urma contractelor de 
asigurare încheiate de întreprinderea mamă 
nu beneficiază de un tratament preferenţial 
în comparaţie cu pasivele ce apar în urma 
contractelor de asigurare încheiate de 
oricare dintre filialele care fac obiectul 
normelor prevăzute la articolele 236 şi 241.

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 277, statele membre 
garantează faptul că pasivele ce apar în 
urma contractelor de asigurare încheiate de 
întreprinderea mamă nu beneficiază de un 
tratament preferenţial în comparaţie cu 
pasivele ce apar în urma contractelor de 
asigurare încheiate de oricare dintre 
filialele care fac obiectul normelor 
prevăzute la articolele 236 şi 241.

Or. en
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Amendamentul 55
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 262 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul nerespectării cerinţelor 
privind sprijinul din partea grupului de 
către o societate holding sau o 
întreprindere mamă, şi, de asemenea, ca 
urmare a unei solicitări venite din partea 
oricărei alte autorităţi de supraveghere 
implicate, autoritatea de supraveghere a 
grupului examinează situaţia şi, dacă este 
necesar, decide ca supravegherea pe bază 
de grup să ia sfârşit.

Or. en

Justificare

If group support obligations are not respected, the application of such mechanism should be 
withdrawn. Although the latter should be done by the group supervisory, the role of all 
supervisory authorities involved in the supervision of the group, should be respected.

Amendamentul 56
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 304 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1) şi luând în considerare 
procedura de adoptare a deciziilor 
prevăzută la considerentul 23 şi la 
articolul 251 alineatul (4), se acordă 
personalitate juridică Comitetului 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, în cadrul unui 
regulament care va intra în vigoare în 
acelaşi timp cu prezenta directivă.
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Or. en

Amendamentul 57
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 304 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1) şi luând în considerare 
procedura de adoptare a deciziilor 
prevăzută la articolul 251 alineatul (4), se 
acordă personalitate juridică Comitetului 
european al inspectorilor de asigurări şi 
pensii ocupaţionale, în cadrul unui 
regulament care va intra în vigoare în 
acelaşi timp cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 58
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 304 – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Toate deciziile care urmează a fi 
adoptate de către Comitetul european al 
inspectorilor de asigurări şi pensii 
ocupaţionale în sensul prezentei directive 
se iau pe baza votului cu majoritate 
calificată.

Or. en

Justificare

For the decision to be taken swiftly and in the most constructive manner, qualified majority 
voting is necessary.
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