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LYHYET PERUSTELUT

Solvenssi II on direktiivi, jolla ajanmukaistetaan vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia koskevat 
14 direktiiviä. Se laaditaan uudelleen niin, että vain uusia osia voi tarkistaa. 

Direktiivin päätarkoitus on saada pääomaa tai vakavaraisuutta koskevat vaatimukset 
riippumaan riskistä, joka on analysoitu yrityksen koko liiketoimintaan nähden. Tämä koskee 
sekä laatua että määrää. Erityisesti on todettava, että vakuutusyhtiöt altistuvat riskille, joka 
koskee vastattavien lisäksi myös varoja, joita niillä on kyseisten vastattavien kattamiseksi. 
Vakuutusyhtiöiden vararikot ovat johtuneet useammin varoihin liittyvistä ongelmista kuin 
vastattaviin liittyvistä ongelmista. 

Riskianalyysi tehdään mallien perusteella. Perusmalleja voidaan käyttää, mutta suuret 
yritykset voivat myös kehittää tai oikeastaan niiden odotetaan kehittävän omat sisäiset 
mallinsa, jotka valvontaviranomainen hyväksyy. Ryhmät voivat myös vaatia, että niitä 
valvotaan kokonaisuutena, jotta ne hyötyvät diversifioinnista, jonka se tuo niiden 
riskilaskelmiin, mikä saa aikaan pienemmän pääomaa koskevan vaatimuksen kuin yksittäisten 
yksiköiden yhteen laskettu kokonaismäärä.

Pääoma on jaettu vähimmäispääomavaatimukseen, joka on taso, joka jokaisella yrityksellä on 
oltava aina, jotta se voi jatkaa täysin valtuuksin. Vakavaraisuuspääomavaatimus on 
korkeampi pääomataso, joka normaalisti olisi täytettävä ja joka, jos sitä rikotaan, toimii 
ennakkovaroituksena valvontaviranomaisille. Vakavaraisuuspääomavaatimus, joka on 
korkeampi kuin vähimmäispääomavaatimus, voidaan täyttää ryhmän (emoyhtiön tai 
holdingyhtiön) tasolla. Jos tytäryhtiö jää vähimmäispääomavaatimuksen alapuolelle (ja 
yleensä jo ennen kuin näin käy) valvontaviranomaiset vaativat pääoman siirtoa tytäryhtiöön. 

Olennaista ryhmän valvontaprosessien toiminnan kannalta on tytäryhtiöiden 
sijoittautumisvaltion ja emoyhtiön kotivaltion kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyö. 
Emoyhtiön kotimaan valvontaviranomaisilla on suurempi rooli ”ryhmän 
valvontaviranomaisena”.  Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitealla 
on myös roolinsa valvontaviranomaisten riitojen ratkaisussa ja sääntelyn lähentämisessä.

Tässä yhteydessä on useita aloja, joihin on syytä kiinnittää oikeudellisten asioiden 
valiokunnan erityishuomio.

Ryhmävalvonta

On selkeytettävä se, että kaikki valvontaviranomaiset osallistuvat ryhmän valvontaan, että 
kaikkien on saatava asiakirjat rutiininomaisesti ja osallistuttava dynaamisesti 
päätöksentekoon.

Varojen siirto ryhmätuessa

Sen varmistaminen, että varoja voidaan siirtää yritysten välillä, on erityisen tärkeää. Jos 
likvidit varat ovat emoyhtiöllä tai holdingyhtiöllä, niin on paljon yksinkertaisempaa, että 
oikeudelliset rakenteet ovat olemassa siirtoa varten, ja se voi olla paras vaihtoehto tai ainakin 
ensisijainen vaihtoehto. Varojen siirto tytäryhtiöiden välillä ei ole kuitenkaan 
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ennenkuulumatonta, ja niinpä sitä varten suositellaan oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoista 
mekanismia. Se näyttäisi vaativan sopimuspohjaa kunkin tytäryhtiöparin välillä.  

Kansalliset valvontaresurssit ja vastuu

Uusi valvontajärjestelmä vaatii sekä varoja että vastattavia koskevien riskien syvällistä 
ymmärtämistä. Päätökset koskevat sekä määrää että laatua. On tärkeää, että 
valvontaviranomaisilla on resurssit toteuttaa tämä perusteellisesti kaikissa yrityksissä, eikä 
vain niissä, joita pidetään ratkaisevan tärkeinä markkinoiden vakaudelle. 

On selvitettävä myös se, että kun kansalliset valvontaviranomaiset toimivat ryhmän 
valvontaviranomaisena, niiden valtuudet ylittävät kansalliset rajat ja niiden on suojeltava 
kaikkien vakuutuksenottajien etuja. Ryhmävalvojana asianmukaisesti toteutetut toimet eivät 
saisi johtaa oikeudenkäyntiin siitä, että kyseiset toimet ovat vaarantaneet kansalliset 
velvollisuudet.

Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean oikeushenkilöllisyys

Tällä hetkellä Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (CEIOPS) ei ole 
oikeushenkilö vaan komission neuvoa-antava komitea. Ottaen huomioon joidenkin neuvojen 
asiantuntevan luonteen se on pohjimmiltaan päätös, kuitenkin se on puettu sanoiksi. Jos 
CEIOPS olisi oikeushenkilö, se vastaisi paremmin neuvoistaan. Se voitaisiin toteuttaa 
asetuksella, joka tulee voimaan viimeistään tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä, 
ellei sitä ole tehty muiden kanavien kautta, esimerkiksi osana Lamfalussyn prosessia. 
2. toukokuuta 2006 annettua päätöstä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-217/04, 
jossa todetaan, että 95 artikla voi olla perustana elimen perustamiselle, voitaisiin laajennettuna 
soveltaa myös 47 artiklaan, johon tämä direktiivi perustuu.

Yhdenmukaisen EU:n lähestymistavan saavuttaminen valvontavastuun alalla

Yleisesti EU:ssa on ”sääntelijäystävällinen” näkemys vastuusta, ja korvausvaatimuksia 
voidaan yleensä tehdä vain vakavan huolimattomuuden tai vilpillisyyden perusteella, vaikka 
määritys vaihtelee eri maissa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että tämä 
lähestymistapa ei ole EU:n lainsäädännön vastainen. Erityisesti Peter Paulin tapauksessa 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin määräsi, että jäsenvaltio voi (kuten Saksa teki) säätää, että 
valvontaviranomaiset suorittavat tehtävänsä vain yleisen edun hyväksi, ja siten estää 
yksityishenkilöitä vaatimasta korvausta puutteellisesta valvonnasta. 

Niinpä kysymys on poliittinen ja koskee sitä, voiko kukaan toivoa saavansa oikeuden 
korvaukseen valvontaviranomaisilta. Euroopan parlamentti varmasti aikoi tehdä niin 
äänestyksessä Equitable Life Assurance Society -yhtiön vararikkoa käsittelevästä 
tutkimuksesta, ja se vaikuttaa kohtuulliselta rajaylittävien ryhmävalvontatoimien yhteydessä 
yhdenmukaistamisen lisäämiseksi (tämä todellakin todennäköisesti tarjoaa oikeusperustan).

On kuitenkin myös selvää, että valvontaviranomaisia ei saa rangaista väärien päätösten 
tekemisestä tai estää heidän työssään, niin että on järkevää rajoittaa vastuu suhteellisen 
harvoihin vakavan huolimattomuuden tai vilpillisyyden tapauksiin. Korvausmekanismi 
voitaisiin sisällyttää yleiseen korvaus- tai takuujärjestelmiin. 
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Vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäispääomavaatimuksen 
tuomioistuinkäsittely

On olemassa monta erinomaista ehdotusta vähimmäispääomavaatimuksen laskemiseksi. 
Jotkut pitävät parempana sitä, että laskentamenetelmä on riippumaton 
vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevista laskelmista. Ottaen huomioon, että varoja ja 
vastattavia koskevat riskit ovat kumpikin tärkeitä ja että vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskentamenetelmä on katsottu sen parhaaksi mitaksi, näyttää parhaalta vaihtoehdolta, että 
käytetään tätä parasta laskentamenetelmää. Jos vähimmäispääomavaatimus on tai sisältää 
kiinteän prosenttiosuuden vakavaraisuuspääomavaatimuksesta, sillä varmistetaan myös se, 
että ne säilyvät asianmukaisessa suhteessa toisiinsa ja palvelevat tarkoitustaan käynnistää 
tarvittavat valvontatoimet. 

Joissain tapauksissa, kuten selvitystilaan asettamista koskevissa menettelyissä, 
valvontaviranomaisten voi olla tarpeen viedä asia tuomioistuimeen, tai muita pääomaa 
koskevia oikeudellisia haasteita voi ilmaantua. Toisaalta kaikkien pääomalaskelmien ja 
mallien on oltava mahdollisimman avoimia ja ymmärrettäviä, mutta aina tarvitaan 
asiantuntijoita näyttämään toteen yksityiskohdat tuomioistuimelle. Siksi tuomioistuimelle 
esittäminen ei vaikuta syyltä hyväksyä yksinkertaisempi, vähemmän merkityksellinen 
laskenta. Jäsenvaltioiden voi olla asianmukaista harkita toimia, jotta tuomioistuimet 
hyväksyvät vakavaraisuuspääomavaatimuksia ja vähimmäispääomavaatimuksia koskevat 
laskelmat, jotka ovat läpikäyneet valvontaviranomaisten hyväksymismenettelyn, jos siihen on 
osallistunut kotijäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion valvontaviranomaisia ryhmävalvonnan 
tapauksessa. 

Takuujärjestelyt

Kun vakuutusalan rajatylittävä luonne ja rajatylittävä valvonta kasvaa, on syytä luoda 
rajatylittäviä takuujärjestelyjä, jotka ovat vähintään vastaavia ja joissa otetaan huomioon 
valvontarakenteet. Tähän tarkoitukseen tarvitaan lisää toimia, mutta niitä ei ole mahdollista 
sisällyttää tähän direktiiviin.

Uudelleenlaatimistekniikka

28. marraskuuta 2001 tehdyn säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällistä käyttöä 
koskevan toimielinten välisen sopimuksen sekä erityisesti sen 9 kohdan nojalla Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 13. ja 13. maaliskuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission tekemää ehdotusta.

Kyseinen käsittely sai aikaan sen, että neuvoa-antava ryhmä totesi yhteisellä sopimuksella, 
että ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi 
yksilöity. Ryhmä totesi myös asiasisältöä koskevat tarkistukset sisältäneen aikaisemman 
säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista, että ehdotus sisältää nykyisen tekstin 
suoran kodifioinnin ilman muutoksia sen sisältöön.
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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
oikeudellisista yksiköistä koostuvan 
neuvoa-antavan ryhmän mukaan 
kyseinen ehdotus ei sisällä muita sisältöä 
koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä 
on sellaisiksi yksilöity, ja että 
aikaisempien säädösten muuttumattomien 
säännösten kodifioinnin sekä kyseisten 
tarkistusten osalta ehdotus sisältää 
nykyisten tekstien suoran kodifioinnin 
ilman niiden sisältöä koskevia muutoksia,

Or. en

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
mukautettuna parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän 
suosituksiin;

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on mukautettuna
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän 
suosituksiin ja tarkistettuna;

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Valvonnan perustaminen laatua ja 
määrää koskeviin 
riskinhallintaperiaatteisiin edellyttää 
todennäköisesti valvontaresurssien 
lisäämistä.

Or. en

Perustelu

2 ja 3 pilarin valvontavaatimukset, kuten sisäisten mallien hyväksyminen, niiden valvonta ja 
säännöllinen tarkistaminen, sekä siitä seuraava tiivis yhteistyö muiden valvontaviranomaisten 
ja yritysten kanssa, tarkoittaa todennäköisesti sitä, että kansalliset viranomaiset tarvitsevat 
lisää resursseja täyttääkseen lisävelvollisuudet asianmukaisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen 
lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä.

(23) Valvonnan lähentämistä on tarpeen 
lisätä ei ainoastaan valvontavälineiden 
vaan myös valvontakäytäntöjen osalta. 
Komission päätöksellä 2004/6/EY 
perustetun Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
olisi oltava tältä osin merkittävässä 
asemassa, ja sen olisi raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä. Kyseiselle 
komitealle olisi annettava oikeusperusta 
ja -henkilöllisyys uudella asetuksella, joka 
tulee voimaan samaan aikaan tämän 
direktiivin kanssa.

Or. en
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Perustelu

CEIOPS:lle annetaan päätöksentekovalta, esimerkiksi ratkaista riitoja ryhmätuella. Siinä 
tapauksessa, että tällainen päätös haastetaan oikeudessa, on toivottavaa ja vastuullisempaa, 
jos CEIOPS osallistuu prosessiin eikä ole edustettuna vain komission henkilöllisyydessä. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määrännyt 2. toukokuuta 2006 asiassa C-217/04, että 
95 artiklaa voidaan pitää perustana elimen perustamiselle. Laajennettuna vastaavia 
päätelmiä voidaan tehdä 47 artiklasta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Valvontajärjestelmässä olisi 
säädettävä riskiherkästä vaatimuksesta, 
joka perustuu prospektiiviseen 
menetelmään sen varmistamiseksi, että 
valvontaviranomaisten toimet ovat tarkasti 
kohdistettuja ja tapahtuvat ajoissa 
(vakavaraisuuspääomavaatimus) ja että 
rahoitusvarojen määrä ei laske 
vähimmäisturvatason alle 
(vähimmäispääomavaatimus). Molemmat 
pääomavaatimukset olisi 
yhdenmukaistettava kaikkialla yhteisössä, 
jotta vakuutuksenottajien suojan taso olisi 
yhtäläinen.

(35) Valvontajärjestelmässä olisi 
säädettävä riskiherkästä vaatimuksesta, 
joka perustuu prospektiiviseen 
menetelmään sen varmistamiseksi, että 
valvontaviranomaisten toimet ovat tarkasti 
kohdistettuja ja tapahtuvat ajoissa 
(vakavaraisuuspääomavaatimus) ja että 
rahoitusvarojen määrä ei laske 
vähimmäisturvatason alle 
(vähimmäispääomavaatimus). 
Vähimmäispääomavaatimus olisi 
yhdistettävä 
vakavaraisuusvähimmäisvaatimukseen 
prosenttisosuutena siitä. Molemmat 
pääomavaatimukset olisi 
yhdenmukaistettava kaikkialla yhteisössä, 
jotta vakuutuksenottajien suojan taso olisi 
yhtäläinen..

Or. en

Perustelu

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen tarkoitus on loppujen lopuksi toimia 
ennakkovaroitussignaalina valvontaviranomaisille ja yrityksille, ja jos sitä rikotaan, se johtaa 
tehokkaampiin valvontatoimiin. Vähimmäispääomavaatimus toimii viimeisenä tasona 
toimenpiteille, jotka toivottavasti vältetään vakavaraisuuspääomavaatimuksen aiheuttaman 
hälytyksen ansiosta. Sen olisi oltava herkkä riskeille, niin että se heijastaa asianmukaisesti 
yrityksen todellista riskiä ja siten vakuutuksenottajien altistumista riskeille, ja 
vakavaraisuuspääomavaatimus on paras tapa laskea riskit.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Valvontaviranomaisten olisi saatava 
kaikki tiedot, joilla on ryhmävalvonnan 
suorittamisen kannalta merkitystä. Olisi 
luotava yhteistyö vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten valvonnasta 
vastaavien viranomaisten sekä näiden 
viranomaisten ja muiden rahoitusalalla 
toimivien yritysten valvonnasta vastuussa 
olevien viranomaisten välille.

(75) Kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten, joissa ryhmän 
yrityksiä on sijoittautuneena, olisi 
osallistuttava ryhmävalvontaan. Niiden 
kaikkien olisi saatava asiakirjat 
rutiininomaisesti, ja niiden olisi 
osallistuttava dynaamisesti 
päätöksentekoon. Olisi luotava yhteistyö 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
valvonnasta vastaavien viranomaisten sekä
näiden viranomaisten ja muiden 
rahoitusalalla toimivien yritysten 
valvonnasta vastuussa olevien 
viranomaisten välille.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten olisi oltava periaatteessa kollegio.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 95 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(95 a) Ottaen huomioon vakuutusalan 
rajatylittävän luonteen ja rajatylittävän 
valvonnan kasvu, on syytä luoda 
rajatylittäviä takuujärjestelyjä, joissa 
otetaan huomioon valvontarakenteet. 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan lisää 
toimia, mutta ne eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. en
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Perustelu

Parhaillaan valmistellaan vakuutustakuujärjestelmää, ja komission kuuleminen on käynnissä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
27 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisilla on tarvittavat keinot 
huolehtia valvonnan päätavoitteesta eli 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien 
suojelusta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisilla on tarvittavat keinot 
ja tarvittava asiantuntemus ja valmiudet 
huolehtia valvonnan päätavoitteesta eli 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien 
suojelusta.

Or. en

Perustelu

2 ja 3 pilarin valvontavaatimukset, kuten sisäisten mallien hyväksyminen, niiden valvonta ja 
säännöllinen tarkistaminen sekä siitä seuraava tiivis yhteistyö muiden valvontaviranomaisten 
ja yritysten kanssa, tarkoittaa todennäköisesti sitä, että kansalliset viranomaiset tarvitsevat 
lisää resursseja täyttääkseen lisävelvollisuudet asianmukaisesti. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
takuujärjestelmällä tai muuten oikeus 
korvaukseen valvontaviranomaisilta tai 
itse jäsenvaltiolta, jos on tapahtunut 
vakavaa huolimattomuutta tai 
vilpillisyyttä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuuden takaamiseksi EU:ssa.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen liiketoimintaan 
liittyvien riskien luonteeseen, 
monimutkaisuuteen ja laajuuteen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen liiketoimintaan 
liittyvien riskien luonteeseen, 
monimutkaisuuteen ja laajuuteen, 
riippumatta kyseisen yrityksen 
merkityksestä markkinoiden yleiselle 
taloudelliselle vakaudelle.

Or. en

Perustelu

Kaikkia yrityksiä olisi säänneltävä. Merkittävät yritykset voivat saada suurempaa huomiota 
”luonteensa” takia, mutta tämän muotoilun poistaminen (vastaavassa johdanto-osan 
14 kappaleessa) voi osoittaa, että valvonta on valikoivaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tuomioistuimet hyväksyvät 
vähimmäispääomavaatimuksen ja 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen arvot, 
jotka on annettu valvontaprosesseissa, 
elleivät kyseiset arvot ole ilmeisen vääriä.

Or. en

Perustelu

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi, esimerkiksi selvitystilaa varten, ei pitäisi todistaa 
laskelmia, jotka asiantuntijat ovat hyväksyneet.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktuaaritoiminto on annettava sellaisten 
henkilöiden hoidettavaksi, joilla on riittävät 
tiedot vakuutus- ja finanssimatematiikasta 
ja jotka voivat tarvittaessa osoittaa 
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa 
sovellettavien ammatillisten ja muiden 
standardien avulla.

2. Aktuaaritoiminto on annettava sellaisten 
henkilöiden hoidettavaksi, joilla on riittävät 
tiedot vakuutus- ja finanssimatematiikasta 
ja riittävät valmiudet suhteessa kyseisen 
yrityksen monimutkaisuuteen ja 
riskirakenteeseen ja jotka voivat 
tarvittaessa osoittaa kokemuksensa ja 
asiantuntemuksensa sovellettavien 
ammatillisten ja muiden standardien avulla.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisten resurssien ja tietojen varmistamiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tietojen julkistaminen antaisi
yrityksen kilpailijoille merkittävän
perusteettoman edun;

a) jos tietojen julkistaminen aiheuttaisi 
yritykselle perusteetonta kaupallista 
haittaa;

Or. en

Perustelu

Määritelmän olisi oltava ”haittaa” yritykselle. Se voi aiheutua epäreilun kilpailun takia tai 
muuten.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiset osallistuvat 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
toimintaan komission päätöksen 
2004/6/EY 2 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiset osallistuvat 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
toimintaan komission päätöksen 
2004/6/EY 2 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti ja että valvontaviranomaisille 
myönnetyt kansalliset valtuudet eivät estä 
niitä suorittamasta velvollisuuksiaan 
kyseisen komitean jäseninä tai tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

CEIOPS:n neuvojen on oltava oikeudenmukaisia, eivätkä ne saa olla poliittisia 
kompromisseja. Siksi kansallisten valvontaviranomaisten on voitava viestiä ja toimia 
täysimääräisesti keskenään.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Parhaan estimaatin laskennan on 
perustuttava luotettaviin nykyhetken 
tietoihin ja realistisiin oletuksiin, ja se on 
suoritettava käyttämällä asianmukaisia 
vakuutusmatemaattisia menetelmiä ja 
tilastotekniikoita.

Parhaan estimaatin laskennan on 
perustuttava luotettaviin nykyhetken 
tietoihin ja realistisiin oletuksiin, ja se on 
suoritettava käyttämällä asianmukaisia, 
sopivia ja asiaankuuluvia 
vakuutusmatemaattisia menetelmiä ja 
tilastotekniikoita.

Or. en
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Perustelu

Asianmukainen ei riitä, kun 83 artiklassa todetaan ”sopivia ja asiaankuuluvia menetelmiä”.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
109 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) korrelaatioparametrit; c) korrelaatioparametrit ja kyseisten 
parametrien päivittämistä koskevat 
menettelyt;

Or. en

Perustelu

Kuten viimeaikaiset talouskriisit ovat osoittaneet, parametreja voidaan joutua mukauttamaan 
nopeasti.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
119 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todennäköisyysjakaumaennusteen 
laskentamenetelmien on perustuttava 
asianmukaisiin vakuutusmatemaattisiin ja 
tilastotekniikoihin, ja niiden on oltava 
yhdenmukaisia vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskentamenetelmien kanssa.

2. Todennäköisyysjakaumaennusteen 
laskentamenetelmien on perustuttava 
asianmukaisiin, sopiviin ja 
asiaankuuluviin vakuutusmatemaattisiin ja 
tilastotekniikoihin, ja niiden on oltava 
yhdenmukaisia vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskentamenetelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Asianmukainen ei riitä, kun 83 artiklassa todetaan ”sopivia ja asiaankuuluvia menetelmiä”.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Vähimmäispääomavaatimus on 
laskettava seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:

1. Vähimmäispääomavaatimus on 
kalibroitava prosenttiosuuteen teknisistä 
määräyksistä siten, että se perustuu 
33 prosenttiin viimeisimmästä 
vakavaraisuuspääomavaatimuksesta, 
jonka valvontaviranomainen on 
hyväksynyt; vakuutusyhtiön tai 
jälleenvakuutusyhtiön 
vähimmäispääomavaatimus on 
kalibroitava tasolle, joka vastaa vakuutus-
tai jälleenvakuutusyrityksen omien 
perusvarojen value-at-risk-arvoa, joka on 
laskettu 80–90 prosentin 
todennäköisyydellä yhden vuoden 
ajanjaksolle.
Tämän lisäksi, se on laskettava seuraavien 
periaatteiden mukaisesti:

(a) se on laskettava selkeällä ja 
yksinkertaisella tavalla, jolla varmistetaan, 
että laskenta voidaan tarkastaa;

a) se on laskettava selkeällä ja 
yksinkertaisella tavalla, jolla varmistetaan, 
että laskenta voidaan tarkastaa;

(b) vähimmäispääomavaatimuksen on 
vastattava sitä hyväksyttävien omien 
perusvarojen määrää, jonka alittuessa 
vakuutuksenottajiin ja edunsaajiin 
kohdistuisi kohtuuton riski, jos vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritysten sallittaisiin 
jatkaa toimintaansa;

b) vähimmäispääomavaatimuksen on 
vastattava sitä hyväksyttävien omien 
perusvarojen määrää, jonka alittuessa 
vakuutuksenottajiin ja edunsaajiin 
kohdistuisi kohtuuton riski, jos vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritysten sallittaisiin 
jatkaa toimintaansa;

(c) vähimmäispääomavaatimus on 
kalibroitava tasolle, joka vastaa vakuutus-
tai jälleenvakuutusyrityksen omien 
perusvarojen value-at-risk-arvoa, joka on 
laskettu 80–90 prosentin 
todennäköisyydellä yhden vuoden 
ajanjaksolle;
(d) sen absoluuttisen vähimmäistason on 
oltava vahinkovakuutus- ja 
vahinkojälleenvakuutusyrityksissä 
1 000 000 euroa ja 
henkivakuutusyrityksissä 2 000 000 euroa.

c) sen absoluuttisen vähimmäistason on 
oltava vahinkovakuutus- ja 
vahinkojälleenvakuutusyrityksissä 
1 000 000 euroa ja 
henkivakuutusyrityksissä 2 000 000 euroa.

2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
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laskettava vähimmäispääomavaatimus 
vähintään neljännesvuosittain ja 
ilmoitettava laskennan tulokset 
valvontaviranomaisille.

laskettava vähimmäispääomavaatimus 
vähintään vuosittain ja ilmoitettava 
laskennan tulokset valvontaviranomaisille.

2 a. Valvontaviranomaisilla on oikeus 
pyytää, että niille toimitetaan 
vähimmäispääomavaatimuslaskelmat 
useammin.

Or. en

Perustelu

Vähimmäispääomavaatimukseen olisi käytettävä parasta riskilaskelmaa eli 
vakavaraisuuspääomavaatimusta. Paremman sääntelyn takia on tärkeämpää, että 
vuosikertomukset ovat asianmukaisia ja perusteellisia. Herää myös kysymys kapasiteetista ja 
resursseista valvontaviranomaisten puolelta neljännesvuosikertomusten vastaanottamisessa. 
Niillä on kuitenkin oltava oikeus pyytää enemmän, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi, 
esimerkiksi jos yritys aiheuttaa huolia tai muuttuu tai laajenee nopeasti.
(Katso myös johdanto-osan 35 kappale.)

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
130 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon noudattaako asiaankuuluva 
laitos, joka käsittelee sääntelemättömiä tai 
vaihtoehtoisia sijoitusvälineitä, 
vapaaehtoisia käytännesääntöjä ja 
avoimuutta.

Or. en

Perustelu

Jotta käytännesääntöjen, kuten niiden jotka koskevat hedge-rahastoja ja pääomarahastoja, 
käyttöön kannustetaan, ja jotta valvontaviranomaisia kannustetaan ja autetaan ymmärtämään 
täysin investointeja.



PA\716277FI.doc 17/21 PE404.605v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
131 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 1 kohta ei vaikuta vaatimuksiin, joita 
sitoumuksen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiset voivat antaa yleisen 
edun takia varoista tai viitearvoista, joihin 
vakuutusedut voivat liittyä, kun 
vakuutuksenottaja kantaa 
investointiriskin.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä valvontaviranomaiset voivat Consolidated Life -direktiivin nojalla antaa 
sääntöjä siitä, mitä varoja voidaan yhdistää sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin (eli 
yhteissijoitusyrityksen tuotteisiin). On tärkeää, että tämä yhteys säilyy, jotta vältytään 
monialaisilta vaikutuksilta, esimerkiksi tiukempia sääntöjä sovelletaan yhteissijoitusyrityksiin 
kuin muihin sijoitusjärjestelmät sen suhteen, mihin kyseiset yksiköt voidaan yhdistää.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
142 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisten 
on peruutettava vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritykselle antamansa 
toimilupa seuraavissa tapauksissa:

1. Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisten 
on samalla, kun ne jatkavat tarvittavaa 
valvontaa, peruutettava vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritykselle antamansa 
toimilupa seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Kun tunnustetaan tarve valvontaviranomaisten voimakkaisiin toimiin, jos 
vähimmäispääomavaatimusta on rikottu, on tärkeää selvittää, että luvan peruuttaminen 
kokonaan liittyy uudelleen perustettuihin yrityksiin ja että muiden yritysten osalta 
valvontaviranomaisten olisi voitava ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta 
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vakuutuksenottajien edut ja jälleenvakuutussopimusten velvollisuudet voidaan turvata 
prosesseissa kuten selvitystilaan asettaminen. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
142 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen yritys ei täytä 
vähimmäispääomavaatimusta, ja 
valvontaviranomaiset katsovat, että 
yrityksen toimittama rahoitussuunnitelma 
on ilmeisen riittämätön, tai kyseinen yritys 
ei kykene noudattamaan hyväksyttyä 
suunnitelmaa kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun vähimmäispääomavaatimuksen 
täyttämättä jättäminen todettiin.

c) kyseinen yritys ei täytä 
vähimmäispääomavaatimusta, ja 
valvontaviranomaiset katsovat, että 
yrityksen toimittama rahoitussuunnitelma 
on ilmeisen riittämätön, tai kyseinen yritys 
ei kykene noudattamaan hyväksyttyä 
suunnitelmaa kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun vähimmäispääomavaatimuksen 
täyttämättä jättäminen todettiin; luvan 
peruuttaminen näissä olosuhteissa ei saa 
johtaa valvonnan keskeyttämiseen 
vakuutuksenottajien etujen turvaamisen 
ja selvitystilaan asettamisen, yritysoston 
tai vastaavan menettelyn osalta.

Or. en

Perustelu

Kun tunnustetaan tarve valvontaviranomaisten voimakkaisiin toimiin, jos 
vähimmäispääomavaatimusta on rikottu, on tärkeää selvittää, että luvan peruuttaminen 
kokonaan liittyy uudelleen perustettuihin yrityksiin ja että muiden yritysten osalta 
valvontaviranomaisten olisi voitava ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta 
vakuutuksenottajien edut ja jälleenvakuutussopimusten velvollisuudet voidaan turvata 
prosesseissa kuten selvitystilaan asettaminen. 

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
234 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ryhmätuen ensisijainen lähde on 
emoyhtiöstä tytäryhtiöön siirrettävät omat 
varat; jos käytetään tytäryhtiöiden välistä 
ryhmätukea tarvitaan oikeudellisesti 
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täytäntöön pantavia sopimuksia tai muita 
mekanismeja, jotta varmistetaan oikeus 
siirtää pääomaa tai antaa toissijaisia 
lainoja tai vastatakauksia, ellei tällainen 
pääomasiirto ole ilmeisen väärin tai 
aiheuttaisi itse tytäryhtiön, josta 
ryhmätukea haettiin, 
vähimmäispääomavaatimuksen 
rikkomista;

Or. en

Perustelu

Siirto tytäryhtiöstä toiseen vaatii keskinäisiä sopimusvelvoitteita. Tälle on olemassa 
ennakkotapauksia.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
251 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun valvontaviranomainen toimii 
ryhmävalvojana, sen tunnustetaan 
tekevän niin syrjimättömästi; siksi 
ryhmävalvojana toteutettuja perusteltuja 
toimia, mukaan luettuna pääomasiirrot 
mutta ei vain ne, ei saa pitää 
valvontaviranomaisen kansallisten 
valtuuksien perusteella jäsenvaltion tai 
kyseisen jäsenvaltion vakuutuksenottajien 
vastaisina.

Or. en

Perustelu

Ryhmävalvojana kotiosavaltion kansallisella valvontaviranomaisella on velvollisuus toimia 
ryhmän edun nimissä. Kansalliset valvontaviranomaisten ei pitäisi olla huolissaan siitä, että 
tältä pohjalta tehdyt päätökset voisivat johtaa siihen, että ne haastetaan oikeuteen 
kotijäsenvaltion vakuutuksenottajien toimesta, jotka uskoivat, että toimi aiheutti heille 
vahinkoa.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
253 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden viranomaisten on, riippumatta siitä, 
ovatko ne samasta jäsenvaltiosta, 
toimitettava toisilleen kaikki olennaiset tai 
merkitykselliset tiedot, jotka voivat antaa
muille viranomaisille mahdollisuuden
suorittaa tämän direktiivin mukaiset 
valvontatehtävät tai jotka voivat helpottaa 
niiden suorittamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisten viranomaisten 
velvollisuuksia. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten ja ryhmävalvojan 
on tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki 
merkitykselliset tiedot ja omasta 
aloitteestaan kaikki olennaiset tiedot.

Näiden viranomaisten on, riippumatta siitä, 
ovatko ne samasta jäsenvaltiosta, 
toimitettava toisilleen kaikki tiedot, jotka 
voivat helpottaa muiden viranomaisten 
valvontatehtävien suorittamista tämän 
direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisten viranomaisten 
velvollisuuksia. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten ja ryhmävalvojan 
on tältä osin toimitettava omasta 
aloitteestaan kaikki olennaiset tiedot.

Or. en

Perustelu

On selkeytettävä se, että kaikki valvontaviranomaiset osallistuvat ryhmän valvontaan, että 
kaikkien on saatava asiakirjat rutiininomaisesti ja osallistuttava dynaamisesti 
päätöksentekoon asianmukaisen kollegion muodostamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
262 kohta – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos holdingyhtiö tai emoyhtiö ei 
noudata ryhmätuen vaatimuksia, 
ryhmävalvoja voi määrätä, että ryhmän 
valvonta lopetetaan ryhmäpohjalta.

Or. en
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Perustelu

Seuraamus kaikkien ryhmän pääomaetujen menettämisestä siinä tapauksessa, että 
ryhmätukivelvollisuuksia laiminlyödään.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
304 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Poiketen 1 kohdasta ja ottaen 
huomioon 251 artiklan 4 kohdassa 
annetut päätöksentekomenettelyt, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitealle
on annettava oikeushenkilöllisyys 
asetuksella, joka tulee voimaan samaan 
aikaan tämän direktiivin kanssa.

Or. en

Perustelu

CEIOPS:lle annetaan päätöksentekovalta, esimerkiksi ratkaista riitoja ryhmätuella. Siinä 
tapauksessa, että tällainen päätös haastetaan oikeudessa, on toivottavaa ja vastuullisempaa, 
jos CEIOPS osallistuu prosessiin eikä ole edustettuna vain komission henkilöllisyydessä. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määrännyt 2. toukokuuta 2006 asiassa C-217/04, että 
95 artiklaa voidaan pitää perustana elimen perustamiselle. Laajennettuna vastaavia 
päätelmiä voidaan tehdä 47 artiklasta.
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