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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Φερεγγυότητα II είναι ένα σχέδιο οδηγίας στο οποίο επικαιροποιούνται οι 14 υφιστάμενες 
οδηγίες (αντ)ασφαλίσεων. Έχει την μορφή αναδιατύπωσης, ούτως ώστε να επιδέχονται 
τροποποίηση μόνο τα νέα τμήματα. 

Κύριος στόχος της οδηγίας είναι να βασιστούν οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις ή οι απαιτήσεις 
φερεγγυότητας στον κίνδυνο που θα αναλύεται σε συνάρτηση με τις συνολικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης. Τούτο αφορά τόσο το ποιοτικό όσο και το ποσοτικό σκέλος. 
Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκτεθειμένες σε 
κινδύνους όχι μόνο όσον αφορά το παθητικό, αλλά και το ενεργητικό που διαθέτουν για την 
κάλυψη αυτού του παθητικού. Έχει μάλιστα καταδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές οι 
αδυναμίες πληρωμής ασφαλιστικών εταιρειών οφείλονταν σε προβλήματα ενεργητικού και 
όχι σε προβλήματα παθητικού. 

Η ανάλυση κινδύνου πραγματοποιείται βάσει υποδειγμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιούνται 
τυποποιημένα υποδείγματα, όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν, ή μάλλον θα 
καλούνται, να αναπτύσσουν τα δικά τους εσωτερικά υποδείγματα, τα οποία θα εγκρίνονται 
από τις εποπτικές αρχές. Οι όμιλοι μπορούν επίσης να ζητούν να εποπτεύονται ως σύνολο, 
ούτως ώστε να επωφελούνται από την μεγαλύτερη διαφοροποίηση που επιτυγχάνεται με 
αυτόν τον τρόπο στους υπολογισμούς του κινδύνου, με αποτέλεσμα η κεφαλαιουχική 
απαίτηση να είναι χαμηλότερη απ' όσο στην περίπτωση των μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Το κεφάλαιο διαιρείται στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR), οι οποίες είναι το 
επίπεδο κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει πάντα κάθε επιχείρηση, προκειμένου να της 
παρέχεται πλήρης άδεια για συνέχιση της λειτουργίας της. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας (SCR) είναι ένα υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίου που πρέπει υπό φυσιολογικές 
συνθήκες να κατέχει μια επιχείρηση και που σε περίπτωση μη τήρησής του λειτουργεί ως 
έγκαιρη προειδοποίηση για παρέμβαση των εποπτικών αρχών. Τα πρόσθετα στοιχεία 
ενεργητικού των SCR που υπερβαίνουν κατά πολύ τις MCR μπορεί να βρίσκονται υπό την 
κατοχή του ομίλου (μητρική ή εταιρεία χαρτοφυλακίου). Εάν μία θυγατρική δεν πληροί 
πλέον τις MCR (και συνήθως προτού συμβεί αυτό) οι εποπτικές αρχές απαιτούν μεταφορά 
κεφαλαίου στην θυγατρική. 

Θεμελιώδη σημασία για την διενέργεια των διαδικασιών εποπτείας του ομίλου είναι η 
συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών στα κράτη υποδοχής με τις θυγατρικές εταιρείες 
και την χώρα καταγωγής της μητρικής εταιρείας.  Η αρχή εποπτείας της χώρας καταγωγής 
της μητρικής εταιρείας έχει ενισχυμένο ρόλο ως 'αρχή εποπτείας του ομίλου'.  Η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) 
παίζει επίσης ρόλο στην διευθέτηση διαφορών μεταξύ των εποπτικών αρχών και στην 
επίτευξη σύγκλισης των ρυθμιστικών πρακτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν πολυάριθμοι τομείς, στους οποίους θα ήταν ευκταίο να 
επιστηθεί ιδιαιτέρως η προσοχή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων:

Αρχή εποπτείας του ομίλου
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Είναι αναγκαίο να καταστεί πιο σαφές ότι όλες οι εποπτικές αρχές συμμετέχουν στην 
εποπτεία του ομίλου, ότι όλες θα έπρεπε να έχουν σε μόνιμη βάση πρόσβαση στην 
τεκμηρίωση και να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Μεταφορά κεφαλαίων για στήριξη του ομίλου

Έχει τεράστια σημασία να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια είναι δυνατό να μετακινούνται 
μεταξύ των επιχειρήσεων. Εάν τα επιπλέον κεφάλαια βρίσκονται στην κατοχή της μητρικής 
εταιρείας ή της εταιρείας χαρτοφυλακίου, τότε είναι πολύ πιο απλό να υπάρχουν νομικές 
διαρθρώσεις που να επιτρέπουν την μεταφορά και αυτή είναι πιθανόν η καλύτερη επιλογή, 
τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση. Ωστόσο δεν είναι άγνωστη στους ομίλους η μετακίνηση 
κεφαλαίων μεταξύ θυγατρικών και επομένως επιδιώκεται επίσης η θέσπιση ενός νομικά 
εκτελεστού μηχανισμού για τον σκοπό αυτό. Τούτο θα απαιτούσε μάλλον την σύναψη 
σύμβασης μεταξύ του εκάστοτε ζευγαριού θυγατρικών.  

Εθνικοί εποπτικοί πόροι και ευθύνη

Το νέο καθεστώς εποπτείας απαιτεί την σε βάθος κατανόηση των κινδύνων τόσο του 
ενεργητικού όσο και του παθητικού. Οι αποφάσεις αφορούν τόσο το ποσοτικό όσο και το 
ποιοτικό σκέλος. Είναι ουσιώδες οι εποπτικές αρχές να διαθέτουν τους πόρους για την ορθή 
εκτέλεση αυτού του καθήκοντος σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο σε αυτές που κρίνονται 
ως ζωτικής σημασίας για την σταθερότητα της αγοράς. 

Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι όταν οι εθνικές εποπτικές αρχές ενεργούν ως αρχή 
εποπτείας του ομίλου, η εντολή τους υπερβαίνει τα όρια μιας αμιγώς εθνικής εντολής και 
πρέπει να προστατεύουν τα συμφέροντα όλων των αντισυμβαλλομένων. Οι ενέργειες που 
αναλαμβάνουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο ως αρχή εποπτείας του ομίλου δεν θα έπρεπε να 
καταλήξουν σε άσκηση ενδίκου μέσου με την κατηγορία ότι έθεσαν σε κίνδυνο τις εθνικές 
ευθύνες.

Νομική οντότητα για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS)

Επί του παρόντος η CEIOPS δεν διαθέτει νομική οντότητα, αλλά είναι συμβουλευτική 
επιτροπή στην Επιτροπή. Με δεδομένο τον ειδικό χαρακτήρα ορισμένων από αυτές τις 
συμβουλές, πρόκειται στην ουσία για αποφάσεις, με όποιον τρόπο και αν είναι διατυπωμένες. 
Εάν η CEIOPS είχε νομική οντότητα, θα ήταν περισσότερο υπόλογη γι αυτές τις συμβουλές. 
Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός κανονισμού που θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο 
όταν εκτελεσθεί η παρούσα οδηγία, εκτός εάν έχει επιτευχθεί με άλλους τρόπους, όπως για 
παράδειγμα ως τμήμα της αναθεώρησης Lamfalussy. Η υπόθεση του ΔΕΚ C-217/04 της 2ας 
Μαΐου 2006, στην οποία υποδεικνύεται ότι το άρθρο 95 μπορεί να αποτελέσει την βάση για 
την σύσταση ενός φορέα, θα μπορούσε κατ' επέκταση να εφαρμοστεί επίσης και στο άρθρο 
47, στο οποίο βασίζεται η παρούσα οδηγία.

Επίτευξη συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την ευθύνη των εποπτικών αρχών
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Σε γενικές γραμμές, στην ΕΕ επικρατεί 'φιλική προς τις ρυθμιστικές αρχές' θεώρηση της 
ευθύνης και οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης μπορεί να εγερθεί μόνο λόγω βαριάς αμέλειας 
ή κακής πίστης, παρά το γεγονός ότι οι δοκιμές ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Το ΔΕΚ 
αποφάνθηκε ότι η προσέγγιση αυτή δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα, στην 
υπόθεση Peter Paul, το ΔΕΚ αποφάσισε ότι ένα κράτος μέλος μπορεί (όπως έπραξε η 
Γερμανία) να ορίσει με νόμο ότι οι εποπτικές αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους μόνο προς 
το δημόσιο συμφέρον, εμποδίζοντας έτσι τα μεμονωμένα άτομα να εγείρουν αξιώσεις 
αποζημίωσης για πλημμελή εποπτεία. 

Κατά συνέπεια, το ζήτημα του κατά πόσο υπάρχει επιθυμία αναγνώρισης ορισμένων 
δικαιωμάτων αποζημίωσης έναντι των εποπτικών αρχών αποτελεί πολιτικό ζήτημα. Αυτή 
ήταν αναμφίβολα και η πρόθεση του Κοινοβουλίου κατά την ψηφοφορία με αντικείμενο την 
έρευνα σχετικά με την εταιρεία Equitable Life και ασφαλώς, στο πλαίσιο των διασυνοριακών 
λειτουργιών εποπτείας του ομίλου, φαίνεται εύλογο να υπάρξει εν προκειμένω μεγαλύτερη 
εναρμόνιση (με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μάλιστα ενδεχομένως η νομική βάση).

Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι οι εποπτικές αρχές δεν πρέπει να υφίστανται κυρώσεις για 
την λήψη εσφαλμένων αποφάσεων ή να παρεμποδίζονται κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα η ευθύνη να περιορίζεται σε σχετικά σπάνιες περιπτώσεις 
βαριάς αμέλειας ή κακής πίστης. Θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα πιο γενικού χαρακτήρα 
συστήματα αντιστάθμισης ή εγγύησης ένας μηχανισμός αποζημίωσης. 

Αντιμετώπιση των SCR και των MCR από το δικαστήριο

Υπάρχουν πολυάριθμες εκκρεμείς προτάσεις για τον υπολογισμό των MCR. Ορισμένοι 
προτιμούν να είναι η μέθοδος υπολογισμού ανεξάρτητη από τον υπολογισμό των SCR. 
Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που αφορούν το ενεργητικό και το παθητικό είναι εξίσου 
σημαντικοί και ότι η μέθοδος υπολογισμού των SCR έχει καταρτισθεί με τρόπο ώστε να 
αποτελεί την καλύτερη μέθοδο μέτρησης αυτών των κινδύνων, δείχνει ιδανική η χρήση αυτής 
της βέλτιστης μεθόδου υπολογισμού. Εάν οι MCR αποτελούν ή εμπεριέχουν προκαθορισμένο 
ποσοστό των SCR, εξασφαλίζεται επίσης ότι παραμένουν σε σωστή αναλογία οι μεν προς τις 
δε, ούτως ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό τους της διαδοχικής πυροδότησης των σχετικών 
εποπτικών παρεμβάσεων. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, είναι ίσως 
αναγκαίο οι εποπτικές αρχές να παραπέμπουν τα ζητήματα στο δικαστήριο ή ενδέχεται να 
προκύπτουν άλλες νομικές αμφισβητήσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο. Αν και είναι 
αναγκαίο όλοι οι υπολογισμοί του κεφαλαίου και τα υποδείγματα να είναι όσο το δυνατό πιο 
διαφανή και κατανοητά, θα χρειάζονται πάντα εμπειρογνώμονες που θα επιβεβαιώνουν τις 
λεπτομέρειες στα δικαστήρια. Ως εκ τούτου, η παρουσίαση στο δικαστήριο δεν φαίνεται να 
αποτελεί αιτία αποδοχής απλούστερου και λιγότερο ουσιαστικού υπολογισμού. Ενδεχομένως, 
ενδείκνυται τα κράτη μέλη να εξετάζουν την λήψη μέτρων, ώστε τα δικαστήρια να εγκρίνουν 
τους υπολογισμούς των SCR και των MCR που έχουν υποβληθεί με επιτυχία στην διαδικασία 
έγκρισης των εποπτικών αρχών, δεδομένου ότι στη διαδικασία αυτή θα έχουν συμμετάσχει οι 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής στην περίπτωση της εποπτείας 
του ομίλου. 

Συστήματα εγγύησης
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Δεδομένου του ολοένα και μεγαλύτερου διασυνοριακού χαρακτήρα των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και της διασυνοριακής εποπτείας, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν διασυνοριακά 
συστήματα εγγύησης που να είναι τουλάχιστον ισότιμα και να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
διαρθρώσεις της εποπτείας. Η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για τον σκοπό αυτό είναι 
αναγκαία, όμως υπερβαίνει τις δυνατότητες εύλογης ενσωμάτωσής της στην παρούσα οδηγία.

Η τεχνική της αναδιατύπωσης

Σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τη συστηματική 
αναδιατύπωση των νομοθετικών πράξεων και ιδίως το οικείο σημείο 9, η Συμβουλευτική 
Ομάδα η οποία αποτελείται από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής πραγματοποίησε στις 13.03.08 συνεδρίαση αφιερωμένη στην 
εξέταση της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω εξέτασης, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας όρισε ομόφωνα ότι 
η πρόταση δεν περιέχει καμία άλλη ουσιαστική τροποποίηση εκτός από τις τροποποιήσεις 
που εντοπίζονται ως ουσιαστικές. Η Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του 
υπάρχοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των 
νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση 
εκτός από αυτές που επισημαίνονται ως 
τροποποιήσεις και εκτιμώντας ότι, όσον 
αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων των 
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προηγούμενων πράξεων μαζί με αυτές τις 
τροποποιήσεις, η πρόταση περιέχει απλή 
και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων 
κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας 
τους,

Or. en

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε και όπως 
ευθυγραμμίζεται προς τις συστάσεις της 
συμβουλευτικής ομάδας των νομικών 
υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της 
συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των 
Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής και όπως τροποποιήθηκε 
κατωτέρω,

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η στήριξη της εποπτείας σε 
ποιοτικές και ποσοτικές αρχές 
διαχείρισης του κινδύνου είναι πιθανό να 
απαιτήσει αύξηση των εποπτικών πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις εποπτείας που ορίζονται στους πυλώνες 2 και 3, όπως η έγκριση εσωτερικών 



PE404.605v01-00 8/23 PA\716277EL.doc

EL

υποδειγμάτων, η παρακολούθηση και η τακτική αναθεώρησή τους και η συνεπής και στενότερη 
συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και επιχειρήσεις είναι πιθανό να σημαίνει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές θα χρειαστούν περισσότερους πόρους για να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις 
ενισχυμένες ευθύνες τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται.

(23) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
εποπτική σύγκλιση, όσον αφορά όχι μόνον 
τα εποπτικά εργαλεία, αλλά και τις 
εποπτικές πρακτικές. Η επιτροπή 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, η οποία συστήθηκε με την 
απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής, θα 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στο ζήτημα αυτό και να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο 
που σημειώνεται. Στην επιτροπή αυτή θα 
πρέπει να παρασχεθούν νομική βάση και 
προσωπικότητα βάσει ενός νέου 
κανονισμού που θα τεθεί σε ισχύ 
ταυτόχρονα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην CEIOPS εκχωρούνται εξουσίες λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα για την διευθέτηση 
διαφορών στο πλαίσιο της στήριξης του ομίλου. Σε περίπτωση νομικής αμφισβήτησης 
οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης, θα ήταν ευκταίο και θα ενίσχυε τον δημοκρατικό έλεγχο, εάν 
η CEIOPS ήταν διάδικος σε οποιαδήποτε δίκη αντί να εκπροσωπείται μόνο εξ ονόματος της 
Επιτροπής. Το ΔΕΚ αποφάσισε στην υπόθεση C-217/04 της 2ας Μαΐου 2006 ότι το άρθρο 95 
μπορεί να αποτελέσει την βάση για την σύσταση ενός φορέα. Κατ' επέκταση, παρόμοιο 
συμπέρασμα μπορεί να διατυπωθεί και για το άρθρο 47.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το καθεστώς εποπτείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια απαίτηση ευαισθησίας 
κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε 
μελλοντικό υπολογισμό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών 
(απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας) και 
ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας κάτω από 
το οποίο δεν θα πρέπει να μειώνονται οι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι (ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση). Και οι δύο αυτές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να 
εναρμονιστούν σε όλη την Κοινότητα, 
προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφο 
επίπεδο προστασίας των 
αντισυμβαλλομένων.

(35) Το καθεστώς εποπτείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια απαίτηση ευαισθησίας 
κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε 
μελλοντικό υπολογισμό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη 
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών 
(απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας) και 
ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας κάτω από 
το οποίο δεν θα πρέπει να μειώνονται οι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι (ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση). Η ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση θα πρέπει να 
συνδέεται με την απαίτηση κεφαλαίου 
φερεγγυότητας ως ποσοστό της. Και οι 
δύο αυτές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα 
πρέπει να εναρμονιστούν σε όλη την 
Κοινότητα, προκειμένου να επιτευχθεί 
ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των 
αντισυμβαλλομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της SCR είναι να λειτουργήσει τελικά ως έγκαιρο σήμα προειδοποίησης τόσο για τις 
εποπτικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις για το γεγονός ότι ενδεχόμενη παραβίασή της θα 
καταλήξει σε ενισχυμένη παρέμβαση των εποπτικών αρχών. Η MCR λειτουργεί ως έσχατο 
επίπεδο παρέμβασης που θα ήταν ευκταίο να αποφευχθεί μέσω της προειδοποίησης SCR. Θα 
έπρεπε να είναι ευαίσθητη στον κίνδυνο, ούτως ώστε να αντανακλά επαρκώς τον πραγματικό 
κίνδυνο για την επιχείρηση και επομένως την έκθεση στον κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων και 
ο καλύτερος υπολογισμός του κινδύνου παρέχεται από την SCR.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να (75) Οι εποπτικές αρχές όλων των 
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έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
πληροφορίες σχετική με την άσκηση 
εποπτείας σε επίπεδο ομίλου. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί συνεργασία μεταξύ των 
αρχών που είναι αρμόδιες για την άσκηση 
εποπτείας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και 
μεταξύ των αρχών αυτών και των αρχών
που είναι αρμόδιες για την άσκηση 
εποπτείας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους 
χρηματοπιστωτικούς κλάδους.

κρατών μελών στα οποία είναι 
εγκατεστημένη μια επιχείρηση του 
ομίλου, θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
εποπτεία σε επίπεδο ομίλου. Θα πρέπει να 
έχουν σε μόνιμη βάση πρόσβαση στην 
τεκμηρίωση και να συμμετέχουν ενεργά 
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί συνεργασία μεταξύ 
των αρχών που είναι αρμόδιες για την 
άσκηση εποπτείας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και 
μεταξύ των αρχών αυτών και των αρχών 
που είναι αρμόδιες για την άσκηση 
εποπτείας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους 
χρηματοπιστωτικούς κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εποπτικές αρχές θα αποτελούν στην ουσία σώμα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 95 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(95a) Δεδομένων του ολοένα και 
μεγαλύτερου διασυνοριακού χαρακτήρα 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της 
διασυνοριακής εποπτείας, θα ήταν 
σκόπιμο να υπάρχουν διασυνοριακά 
συστήματα εγγύησης που να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις διαρθρώσεις της 
εποπτείας. Είναι αναγκαία η καταβολή 
περαιτέρω προσπαθειών για τον σκοπό 
αυτό, εκτός όμως του πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, καταβάλλονται προσπάθειες για την θέσπιση ασφαλιστικών συστημάτων 
εγγύησης και επίκειται σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
εποπτικές αρχές να διαθέτουν τα αναγκαία 
μέσα για την επίτευξη του βασικού σκοπού 
της εποπτείας, ήτοι την προστασία των 
αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εποπτικές αρχές να διαθέτουν τα αναγκαία 
μέσα και την σχετική πείρα και 
ικανότητα για την επίτευξη του βασικού 
σκοπού της εποπτείας, ήτοι την προστασία 
των αντισυμβαλλομένων και των 
δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις εποπτείας που ορίζονται στους πυλώνες 2 και 3, όπως η έγκριση εσωτερικών 
υποδειγμάτων, η παρακολούθηση και η τακτική αναθεώρησή τους και η συνεπής και στενότερη 
συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και επιχειρήσεις είναι πιθανό να σημαίνει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές θα χρειαστούν περισσότερους πόρους για να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις 
ενισχυμένες ευθύνες τους. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν δικαίωμα 
αποζημίωσης μέσω συστημάτων 
εγγύησης ή με άλλο τρόπο, το οποίο 
μπορεί να ασκηθεί έναντι των εποπτικών 
αρχών ή του ίδιου του κράτους μέλους, σε 
περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή κακής 
πίστης.

Or. en



PE404.605v01-00 12/23 PA\716277EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η διασφάλιση συνέπειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την 
πολυπλοκότητα και την κλίμακα των 
εγγενών κινδύνων στις δραστηριότητες 
των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία κατά 
τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την 
πολυπλοκότητα και την κλίμακα των 
εγγενών κινδύνων στις δραστηριότητες 
των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την 
σπουδαιότητα της ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης για την συνολική 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις. Στις πιο σημαντικές ενδέχεται να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή, λόγω του 'χαρακτήρα' τους, όμως η παράλειψη αυτής της διατύπωσης 
(που υπάρχει στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 14), υποδηλώνει ενδεχομένως ότι επιδιώκεται 
επιλεκτική εποπτεία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δικαστήριά τους θα εγκρίνουν τις τιμές 
της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 
και της απαίτησης κεφαλαίου 
φερεγγυότητας που έχουν καθοριστεί 
μέσω των διαδικασιών εποπτείας, εκτός 
εάν οι τιμές αυτές είναι εμφανώς 
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εσφαλμένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλουστευθούν οι δικαστικές διαδικασίες, για παράδειγμα στις περιπτώσεις 
εκκαθάρισης, δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαίο να αποδεικνύονται οι υπολογισμοί που έχουν 
εγκριθεί από τους εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αναλογιστικό έργο εκτελείται από 
άτομα που διαθέτουν επαρκή γνώση 
αναλογιστικών και οικονομικών 
μαθηματικών και είναι σε θέση, κατά 
περίπτωση, να αποδείξουν τη σχετική 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη τους σε 
σχέση με τα ισχύοντα επαγγελματικά και 
άλλου είδους πρότυπα.

2. Το αναλογιστικό έργο εκτελείται από 
άτομα που διαθέτουν επαρκή γνώση 
αναλογιστικών και οικονομικών 
μαθηματικών, έχουν ικανότητες ανάλογες 
προς την πολυπλοκότητα και την 
διάρθρωση του κινδύνου της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης και είναι σε 
θέση, κατά περίπτωση, να αποδείξουν τη 
σχετική πείρα και εμπειρογνωμοσύνη τους 
σε σχέση με τα ισχύοντα επαγγελματικά 
και άλλου είδους πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση των κατάλληλων πόρων και γνώσεων.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν με τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών αυτών οι ανταγωνιστές της 
επιχείρησης αποκτούν σημαντικό

(α) εάν με τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών αυτών η επιχείρηση 
υφίσταται αδικαιολόγητη εμπορική 
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αδικαιολόγητο πλεονέκτημα· ζημία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή θα ήταν επιζήμια για την επιχείρηση. Αυτό θα συνέβαινε είτε λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού είτε για άλλους λόγους.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εποπτικές αρχές να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 
δεύτερο εδάφιο της απόφασης 2004/6/ΕΚ 
της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εποπτικές αρχές να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 
δεύτερο εδάφιο της απόφασης 2004/6/ΕΚ 
της Επιτροπής και οι εθνικές εντολές που 
εκχωρούνται στις εποπτικές αρχές να μην 
παρεμποδίζουν την εκτέλεση εκ μέρους 
τους των καθηκόντων τους ως μελών της 
εν λόγω επιτροπής ή βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλές της CEIOPS πρέπει να χαρακτηρίζονται από ισοτιμία και εντιμότητα και να μην 
εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Για τους λόγους αυτούς, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπολογισμός της βέλτιστης εκτίμησης 
βασίζεται σε τρέχουσες και αξιόπιστες 
πληροφορίες και σε ρεαλιστικές παραδοχές 
και πραγματοποιείται με τη χρήση 
κατάλληλων αναλογιστικών μεθόδων και 
στατιστικών τεχνικών.

Ο υπολογισμός της βέλτιστης εκτίμησης
βασίζεται σε τρέχουσες και αξιόπιστες 
πληροφορίες και σε ρεαλιστικές παραδοχές 
και πραγματοποιείται με τη χρήση 
κατάλληλων, εφαρμόσιμων και συναφών 
αναλογιστικών μεθόδων και στατιστικών 
τεχνικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "κατάλληλων" είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι οι λέξεις "εφαρμοσιμότητα και 
συνάφεια" εμφανίζονται στο άρθρο 83.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 109 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) τις παραμέτρους συσχέτισης· (γ) τις παραμέτρους συσχέτισης και τις 
διαδικασίες για την επικαιροποίηση 
αυτών των παραμέτρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως κατέδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, οι παράμετροι συσχέτισης ενδέχεται να 
χρειαστούν ταχεία αναπροσαρμογή.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 119 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό της πρόβλεψης της 
κατανομής πιθανότητας βασίζονται σε 
κατάλληλες αναλογιστικές και στατιστικές 
τεχνικές και είναι συμβατές με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών.

2. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό της πρόβλεψης της 
κατανομής πιθανότητας βασίζονται σε 
κατάλληλες, εφαρμόσιμες και συναφείς 
αναλογιστικές και στατιστικές τεχνικές και 
είναι συμβατές με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 
τεχνικών αποθεματικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "κατάλληλων" είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι οι λέξεις "εφαρμοσιμότητα και 
συνάφεια" εμφανίζονται στο άρθρο 83.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 127

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων 
αρχών:

1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
διαμορφώνονται ως ποσοστό των 
τεχνικών διατάξεων με βάση το 33% της 
τελευταίας απαίτησης κεφαλαίου 
φερεγγυότητας που εγκρίθηκε από τις 
εποπτικές αρχές· το επίπεδο των 
ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
διαμορφώνεται στην αξία σε κίνδυνο 
των βασικών ιδίων κεφαλαίων μιας 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης σε διάστημα εμπιστοσύνης 
της τάξης του 80% για περίοδο ενός 
έτους·
Επιπλέον, υπολογίζονται βάσει των 
ακόλουθων αρχών:

(α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή (α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή 
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μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού·

μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού·

(β) οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
αντιστοιχούν σε ένα ποσό επιλέξιμων 
βασικών ιδίων κεφαλαίων, κάτω από το 
οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
δικαιούχοι εκτίθενται σε μη αποδεκτό 
επίπεδο κινδύνου εάν οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επιτρεπόταν 
να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

(β) οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
αντιστοιχούν σε ένα ποσό επιλέξιμων 
βασικών ιδίων κεφαλαίων, κάτω από το 
οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
δικαιούχοι εκτίθενται σε μη αποδεκτό 
επίπεδο κινδύνου εάν οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επιτρεπόταν 
να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

(γ) το επίπεδο των ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων 
διαμορφώνεται στην αξία σε κίνδυνο των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων μιας 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης σε διάστημα εμπιστοσύνης 
κυμαινόμενο από 80% έως 90% για 
περίοδο ενός έτους·
(δ) το απόλυτο κατώτατο όριο ορίζεται σε 
1 000 000 ευρώ για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου 
ζημιών και σε 2 000 000 ευρώ για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου 
ζωής.

(δ) το απόλυτο κατώτατο όριο ορίζεται σε 
1 000 000 ευρώ για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου 
ζημιών και σε 2 000 000 ευρώ για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου 
ζωής.

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπολογίζουν τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε τριμηνιαία 
τουλάχιστον βάση και αναφέρουν τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού στις 
εποπτικές αρχές.

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπολογίζουν τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε τριμηνιαία 
τουλάχιστον βάση και αναφέρουν τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού στις 
εποπτικές αρχές.

2α. Οι εποπτικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν να τους παρέχονται 
πιο συχνά οι υπολογισμοί της ελάχιστης 
κεφαλαιακής απαίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον υπολογισμό της MCR θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται οι καλύτεροι υπολογισμοί του 
κινδύνου, δηλαδή η SCR. Προς όφελος της θέσπισης καλύτερων ρυθμίσεων είναι πιο σημαντικό 
να υπάρχει κατάλληλη και διεξοδική ετήσια αναφορά σχετικά με τους λογαριασμούς. Τίθεται 
επίσης το ζήτημα κατά πόσο οι εποπτικές αρχές διαθέτουν ικανότητες και πόρους για την 
παραλαβή τριμηνιαίων εκθέσεων. Ωστόσο, θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
περισσότερες πληροφορίες εάν το κρίνουν αναγκαίο, για παράδειγμα εάν μία επιχείρηση 
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προκαλεί ανησυχία ή εάν μεταβάλλεται ή επεκτείνεται ταχέως.
(Βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 35)

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τους το κατά πόσο τα 
σχετικά ιδρύματα που διακινούν μη 
υποκείμενα σε ρυθμίσεις ή εναλλακτικά 
επενδυτικά μέσα τηρούν τους 
εθελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς και 
διαφάνειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η χρήση κωδίκων συμπεριφοράς, όπως στην περίπτωση 
αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και κεφαλαίων ιδιωτικών τοποθετήσεων και να 
καταστεί δυνατή η πλήρης κατανόηση των επενδύσεων εκ μέρους των εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 131 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις 
απαιτήσεις που ενδέχεται να θεσπίσουν οι 
εποπτικές αρχές του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους προς όφελος του 
δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τα 
στοιχεία ενεργητικού ή τις τιμές 
αναφοράς με τα οποία συνδέονται 
ενδεχομένως ασφαλιστικά οφέλη στις 
περιπτώσεις στις οποίες ο επενδυτικός 
κίνδυνος αναλαμβάνεται από τους 
αντισυμβαλλόμενους.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Επί του παρόντος, σύμφωνα με την ενοποιημένη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής, οι 
εποπτικές αρχές είναι σε θέση να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με το ποια στοιχεία του 
ενεργητικού μπορούν να συνδεθούν με τις ασφαλιστικές συμβάσεις τύπου unit-linked (π.χ. 
προϊόντα τύπου ΟΣΕΚΑ). Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο σύνδεσμος αυτός, προκειμένου να
αποφεύγονται διατομεακές επιπτώσεις στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύουν αυστηρότεροι 
κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ απ' ό,τι για διαφορετικού τύπου επενδυτικά συστήματα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 142 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η  εποπτική  αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ανακαλεί  την άδεια που 
χορηγήθηκε σε ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική  επιχείρηση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις  :

1. Η  εποπτική  αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής, εξακολουθώντας να διενεργεί 
κάθε αναγκαία εποπτεία, ανακαλεί  την 
άδεια που χορηγήθηκε σε ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική  επιχείρηση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις  :

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ισχυρή παρέμβαση των εποπτικών αρχών σε περίπτωση 
παραβίασης της MCR, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πλήρης ανάκληση της άδειας 
σχετίζεται με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και ότι, όσον αφορά τις λοιπές επιχειρήσεις, οι 
εποπτικές αρχές είναι σε θέση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
συμβάσεις αντασφάλισης, στο πλαίσιο διαδικασιών όπως η εκκαθάριση κλπ. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 142 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η επιχείρηση δεν πληροί τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, η δε εποπτική 
αρχή κρίνει ότι το υποβληθέν πρόγραμμα 

(γ) η επιχείρηση δεν πληροί τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, η δε εποπτική 
αρχή κρίνει ότι το υποβληθέν πρόγραμμα 
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χρηματοδότησης είναι καταφανώς 
ανεπαρκές ή η εν λόγω επιχείρηση δεν 
συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα εντός τριών μηνών από τη 
στιγμή της διαπίστωσης της μη 
συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις·

χρηματοδότησης είναι καταφανώς 
ανεπαρκές ή η εν λόγω επιχείρηση δεν 
συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα εντός τριών μηνών από τη 
στιγμή της διαπίστωσης της μη 
συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις· η ανάκληση της 
άδειας υπό αυτές τις συνθήκες δεν 
καταλήγει σε οιαδήποτε παύση της 
εποπτείας όσον αφορά την προστασία 
των συμφερόντων των 
αντισυμβαλλομένων και την επιτήρηση 
ενδεχόμενης εκκαθάρισης, εξαγοράς ή 
παρόμοιας διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ισχυρή παρέμβαση των εποπτικών αρχών σε περίπτωση 
παραβίασης της MCR, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πλήρης ανάκληση της άδειας 
σχετίζεται με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και ότι, όσον αφορά τις λοιπές επιχειρήσεις, οι 
εποπτικές αρχές είναι σε θέση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
συμβάσεις αντασφάλισης, στο πλαίσιο διαδικασιών όπως η εκκαθάριση κλπ. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 234 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ca) η πρωταρχική πηγή της στήριξης του 
ομίλου είναι τα ίδια κεφάλαια που 
μεταφέρονται από την μητρική στην 
θυγατρική της επιχείρηση· σε περίπτωση 
που χρησιμοποιείται η στήριξη του 
ομίλου μεταξύ θυγατρικών επιχειρήσεων, 
υπάρχουν νομικά εκτελεστές συμβάσεις ή 
άλλοι μηχανισμοί που διασφαλίζουν το 
δικαίωμα μετακίνησης κεφαλαίων και/ή 
την παροχή δανείων ή διασυνοριακών 
εγγυήσεων μειωμένης εξασφάλισης, εκτός 
εάν η εν λόγω μετακίνηση κεφαλαίων ή ο 
εν λόγω δανεισμός είναι εμφανώς 
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ακατάλληλα ή θα προκαλούσαν 
παραβίαση της ελάχιστης κεφαλαιακής 
απαίτησης της θυγατρικής επιχείρησης, η 
οποία ζήτησε την στήριξη του ομίλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά κεφαλαίων από θυγατρική σε θυγατρική επιχείρηση θα απαιτήσει αμοιβαίες 
συμβατικές υποχρεώσεις. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανάλογες περιπτώσεις.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 251 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
μία εποπτική αρχή ενεργεί ως επόπτης 
ομίλου, τούτο αναγνωρίζεται με 
αμερόληπτο τρόπο· κατά συνέπεια, οι 
νόμιμες ενέργειες που αναλαμβάνει ως 
αρχή εποπτείας του ομίλου και που 
συμπεριλαμβάνουν μεταφορές 
κεφαλαίων, χωρίς όμως να περιορίζονται 
σε αυτές, δεν θεωρούνται, με βάση την 
εθνική εντολή αυτής της εποπτικής 
αρχής, ως αντίθετες προς τα συμφέροντα 
του κράτους μέλους ή των 
αντισυμβαλλόμενων στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αρχή εποπτείας του ομίλου, η εθνική εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει ως 
καθήκον να ενεργεί προς το συμφέρον του ομίλου. Οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν θα έπρεπε να 
ανησυχούν για το γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτήν την βάση θα μπορούσαν 
να καταλήξουν σε μηνύσεις εναντίον τους εκ μέρους αντισυμβαλλομένων από το κράτος μέλος 
καταγωγής, που εξέλαβαν τις ενέργειες αυτές ως επιζήμιες γι αυτούς.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 253 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές, είτε 
είναι εγκατεστημένες είτε όχι στο ίδιο 
κράτος μέλος, ανταλλάσσουν αμοιβαία 
οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη ή 
ουσιώδης για την άσκηση του εποπτικού 
έργου των άλλων αρχών δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και η 
αρχή εποπτείας του ομίλου γνωστοποιούν, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλες τις 
συναφείς πληροφορίες και διαβιβάζουν με 
δική τους πρωτοβουλία όλες τις ουσιώδεις
πληροφορίες.

Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές, είτε 
είναι εγκατεστημένες είτε όχι στο ίδιο 
κράτος μέλος, ανταλλάσσουν αμοιβαία 
κάθε πληροφορία ούτως ώστε να 
διευκολύνεται η άσκηση του εποπτικού 
έργου των άλλων αρχών δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και η 
αρχή εποπτείας του ομίλου γνωστοποιούν 
με δική τους πρωτοβουλία όλες τις 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καταστεί πιο σαφές ότι όλες οι εποπτικές αρχές συμμετέχουν στην εποπτεία 
του ομίλου, ότι όλες θα έπρεπε να έχουν σε μόνιμη βάση πρόσβαση στην τεκμηρίωση και να 
συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να συγκροτούν 
πραγματικό σώμα.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 262 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας 
εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας μητρικής 
εταιρείας με τις απαιτήσεις στήριξης του 
ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου 
μπορεί να ορίσει ότι η εποπτεία σε 
επίπεδο ομίλου πρέπει να σταματήσει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κύρωση που αποσκοπεί στην απώλεια όλων των σχετιζόμενων με το κεφάλαιο πλεονεκτημάτων 
της συμμετοχής σε όμιλο σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων στήριξης του ομίλου.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 304 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
και λαμβάνοντας υπόψη την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 251, παράγραφος (4), η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων αποκτά νομική 
προσωπικότητα με κανονισμό που 
προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα 
με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην CEIOPS εκχωρούνται εξουσίες λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα για την διευθέτηση 
διαφορών στο πλαίσιο της στήριξης του ομίλου. Σε περίπτωση νομικής αμφισβήτησης 
οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης, θα ήταν ευκταίο και θα ενίσχυε τον δημοκρατικό έλεγχο, εάν 
η CEIOPS ήταν διάδικος σε οποιαδήποτε δίκη αντί να εκπροσωπείται μόνο εξ ονόματος της 
Επιτροπής. Το ΔΕΚ αποφάσισε στην υπόθεση C-217/04 της 2ας Μαΐου 2006 ότι το άρθρο 95 
μπορεί να αποτελέσει την βάση για την σύσταση ενός φορέα. Κατ' επέκταση, παρόμοιο 
συμπέρασμα μπορεί να διατυπωθεί και για το άρθρο 47.
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