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RÖVID INDOKOLÁS

A Szolvencia II. irányelv a biztosítást és viszontbiztosítást szabályozó 14 meglévő irányelvet 
frissíti. Átdolgozás formájában tárgyaljuk, így módosítások csak az új részekhez nyújthatók 
be. 

Az irányelv fő célja, hogy a tőkével vagy a fizetőképességgel kapcsolatos szabályokat a 
vállalat teljes üzletvitelének összefüggésében elemzett kockázattól tegye függővé. Ez 
mennyiségi és minőségi egyaránt. Különösen ki kell emelni, hogy a biztosítók nemcsak 
kötelezettségeik, de a kötelezettségeikkel fedezetként szembeállított eszközök esetében is 
kockázatnak vannak kitéve. A biztosítók csődjét valójában gyakrabban okozzák az 
eszközökkel kapcsolatos problémák, mint a kötelezettségekkel kapcsolatosak. 

A kockázatelemzés modellek alapján történik. Használhatók szabványmodellek is, de a 
nagyvállalatok képesek arra – sőt, ezt el is várják tőlük –, hogy kifejlesszék saját belső 
modelljeiket, amelyeket a felügyeleti hatóság hagy jóvá. Vállalatcsoportok kérhetik azt is, 
hogy felügyeletüket egyben végezzék, így élvezhetik a kockázatszámításokban érvényesülő 
nagyobb diverzifikáció előnyeit, amelynek eredményeként alacsonyabb lesz a 
tőkeszükségletük, mint külön egységenként.

A tőke két részre oszlik: a minimális tőkeszükséglet (MCR) az a szint, amellyel minden 
vállalkozásnak mindig rendelkeznie kell ahhoz, hogy tevékenységét teljes jogosultsággal 
folytathassa. A szavatolótőke-szükséglet (SCR) magasabb tőkeszintet jelent, amellyel rendes 
körülmények között rendelkezni kell, és ennek hiánya korai figyelmeztető jelzésként szolgál a 
felügyeleti beavatkozáshoz.  A szavatolótőke-szükséglet MCR feletti részt biztosító kiegészítő 
eszközeivel elegendő a csoport (anyavállalat vagy holdingtársaság) szintjén rendelkezni.  Ha 
valamelyik leányvállalat tőkéje a minimális tőkeszükséglet alá esik (és általában mielőtt ez 
bekövetkezik) a felügyeleti hatóságok kérik tőke átutalását a leányvállalat számára. 

A csoportfelügyeleti folyamatok működéséhez alapvetően szükséges a leányvállalatoknak 
otthont adó (fogadó) állam és az anyavállalat székhelye szerinti állam nemzeti felügyeleti 
hatóságai közötti együttműködés.  Az anyavállalat székhelye szerinti ország felügyeleti 
hatósága „csoportfelügyeleti hatóságként” kiemelt szereppel rendelkezik.  Az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek Bizottsága (CEIOPS) is szerepet kap a 
felügyeletek közötti viták rendezésében és a szabályozási konvergencia elérésében. 

E keretrendszeren belül több terület is érdemes a Jogi Bizottság különös figyelmére:

Csoportfelügyelet

Egyértelműbbé kell tenni, hogy az összes felügyeleti hatóság részt vesz a 
csoportfelügyeletben, hogy mindnyájuknak folyamatos hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
dokumentációkhoz, és dinamikusan részt kell venniük a döntéshozatalban. 

Tőkeátruházás a csoporttámogatás keretében

A szavatolótőke vállalkozások közötti mozgathatóságának biztosítása renkívül fontos. Ha a 
kiegészítő tőkével az anyavállalat vagy a holdingtársaság rendelkezik, sokkal egyszerűbb, ha 
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vannak olyan jogi struktúrák, amelyek lehetővé teszik az átruházást, és ez lehet a legjobb 
megoldás, legalábbis első körben. Nem ismeretlen azonban az sem, hogy a csoportok a tőkét a 
leányvállalatok között mozgatják, így erre is készült jogi úton érvényesíthető mechanizmus. 
Úgy tűnik, ennek szerződéses alapon kell történnie minden egyes leányvállalatpár között.  

A nemzeti felügyeleti hatóságok erőforrásai és felelőssége

Az új felügyeleti rendszer megköveteli mind az eszközökkel, mind a kötelezettségekkel 
kapcsolatos kockázatok alapos megértését. A döntések mennyiségiek és minőségiek egyaránt. 
Alapvető fontosságú, hogy a felügyeleti hatóságok rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal 
ennek alapos elvégzéséhez minden vállalkozás esetében, nem csak azokéban, amelyeket a 
piac stabilitása vonatkozásában létfontosságúnak tekintenek. 

Egyértelművé kell tenni azt is, hogy amikor a nemzeti felügyeleti hatóságok 
csoportfelügyeletként működnek, mandátumuk túllép a tisztán nemzeti megbízatáson, és az 
összes ügyfél érdekét védeniük kell. A csoportfelügyeleti hatóságként hozott megfelelő 
intézkedések nem eredményezhetnek jogi eljárásokat azért, mert az adott intézkedések 
ellentétben állnak a nemzeti felelősséggel.

A CEIOPS jogi személyisége

Jelenleg a CEIOPS nem rendelkezik jogi személyiséggel, hanem a Bizottság tanácsadó 
testületének minősül. A tanácsok egy részének szakmai jellege miatt, bárhogy is 
fogalmazunk, ez lényegében döntéshozatal. Ha a CEIOPS jogi személyiséggel rendelkezne, 
elszámoltathatóbb lenne ezért a tanácsadásért. Ez megoldható lenne egy olyan rendelettel, 
amely legkésőbb ezen irányelv végrehajtásakor lépne életbe, kivéve ha még nem történt meg 
más csatornákon keresztül, például a Lámfalussy-eljárás felülvizsgálata részeként. A Bíróság 
C-217/04. számú ügyben hozott 2006. május 2-i határozata, amely szerint a 95. cikk jogalapul 
szolgálhat egy szerv létrehozásához, tágabb értelemben alkalmazható a 47. cikkre is, amelyen 
ez az irányelv alapul. 

A felügyeleti felelősséggel kapcsolatos egységes uniós megközelítés kialakítása

A felelősség felfogása az EU-ban általában „szabályozóbarát”, és kártérítési igény általában 
csak vétkes gondatlanság vagy rosszhiszeműség alapján nyújtható be, bár a vizsgálat eltérő 
eredményeket mutat a különböző országokban. Az Európai Bíróság kimondta, hogy ez a 
megközelítés nem ellentétes az EU jogszabályaival. A Peter Paul-ügyben például az EB úgy 
határozott, hogy egy tagállam alkothat olyan jogszabályt (ahogy Németország tette), amely 
szerint a felügyeleti hatóságok kizárólag a köz érdekében látják el feladataikat, és ez kizárja, 
hogy magánszemélyek kártérítést követelhessenek a hibás felügyeleti tevékenységért. 

Így politikai kérdés, hogy vajon kívánatos-e elismerni bizonyos jóvátételi jogot a felügyeleti 
hatóságokkal szemben. Az Equitable Life-vizsgálatról szóló szavazás során a Parlamentnek 
egyértelműen az volt a véleménye, hogy ez kívánatos volna, és valóban ésszerűnek tűnik, 
hogy a határokon átnyúló csoportfelügyeleti funkciók összefüggésében a harmonizáció 
nagyobb legyen (és ez valószínűleg meg is teremti a jogalapot).

Az is egyértelmű azonban, hogy a felügyeleti hatóságokat nem szabad büntetni a rossz döntés 
meghozataláért, vagy a munkájukban akadályozni, így ésszerű a felelősséget a vétkes 
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gondatlanság vagy a rosszhiszeműség viszonylag ritka eseteire korlátozni. A jóvátételi 
mechanizmus beépíthető az általánosabb kártérítési és garanciarendszerekbe. 

A szavatolótőke-szükséglet és a minimális tőkeszükséglet bíróságok általi elbírálása

A minimális tőkeszükséglet kiszámítására több kiváló javaslat született. Egyesek szerint a 
kiszámítás módjának függetlennek kell lennie a szavatolótőke-szükséglet kiszámításától. 
Tekintettel arra, hogy az eszközökkel és a kötelezettségekkel kapcsolatos kockázatok egyaránt 
fontosak, és hogy a szavatolótőke-szükséglet kiszámításának módszerét úgy alakították ki, 
hogy ennek legjobb fokmérője legyen, e legjobb számítási módszer alkalmazása tűnik 
optimálisnak. Ha a minimális tőkeszükséglet a szavatolótőke-szükséglet százalékában van 
rögzítve, vagy tartalmazza ezt a rögzített arányt, azt is biztosítja, hogy e kettő megfelelő 
viszonyban marad annak érdekében, hogy szolgálják céljukat, a hozzájuk tartozó felügyeleti 
beavatkozások egymást követő kiváltását. 

Bizonyos esetekben, például a felszámolási eljárásoknál szükség lehet arra, hogy a felügyeleti 
hatóságok az ügyeket bíróság elé vigyék, vagy felmerülhet más, tőkével kapcsolatos jogi 
lépések szükségessége. Egyrészről szükséges ugyan, hogy valamennyi tőkeszámítás és modell 
a lehető legátláthatóbb és legérthetőbb legyen, ugyanakkor a részleteket mindig szakértőknek 
kell majd igazolniuk a bíróság előtt. Ezért a bíróság elé terjesztés, úgy tűnik, nem ok az 
egyszerűbb és kevésbé releváns számítások elfogadására. Helyes lehetne, ha a tagállamok 
megfontolnák olyan intézkedések bevezetését, amelyek révén a bíróságok elfogadnák a 
szavatolótőke-szükségletre és minimális tőkeszükségletre vonatkozó, a felügyeleti 
jóváhagyási eljáráson már keresztülment számításokat, mivel csoportfelügyelet esetén ebben a 
székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságai is részt vettek. 

Garanciarendszerek

A biztosítási tevékenység egyre inkább határokon átnyúló jellege és a határokon átnyúló 
felügyelet miatt helyénvaló olyan határokon átnyúló garanciális rendszerek kialakítása, 
amelyek legalább egyenértékűek, és figyelembe veszik a felügyeleti struktúrákat. E célból 
további munkára van szükség, de nincs lehetőség ennek ebbe az irányelvbe történő ésszerű 
beillesztésére.

Az átdolgozási technika

A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás, és különösen annak 9. pontja értelmében az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság megfelelő jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
2008. március 13-án összeült azzal a szándékkal, hogy megvizsgálja a Bizottság által 
benyújtott javaslatot.

A vizsgálat eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, 
hogy a javaslat a benne foglaltakon kívül nem tartalmaz lényeges módosításokat. A tanácsadó 
munkacsoport a korábbi jogi aktus változatlanul hagyott rendelkezéseinek az említett lényegi 
módosításokkal való kodifikációja vonatkozásában azt a következtetést is levonta, hogy a 
javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza azok érdemi 
változtatása nélkül.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
A. preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
munkacsoport szerint a kérdéses javaslat 
a javaslatban azonosítottakon kívül más 
lényeges módosítást nem tartalmaz, és 
mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek e 
módosításokkal együtt történő 
kodifikációja tekintetében a javaslat a 
meglévő szövegek lényegi módosítása 
nélküli egyszerű kodifikációját 
tartalmazza,

Or. en

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1. bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában, a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálatai 
konzultációs csoportja ajánlásainak 
megfelelően kiigazítva;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak 
megfelelően kiigazított formájában és az 
alábbi módosításokkal;

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
(14a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A minőségi és mennyiségi 
kockázatkezelési elvekre egyaránt 
alapozott felügyelet valószínűleg 
megköveteli a felügyeleti források 
növelését.

Or. en

Indokolás

A 2. és 3. pillér keretében meghatározott felügyeleti követelmények, például a belső modellek 
jóváhagyása, ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata, valamint a más felügyeletekkel és 
vállalatokkal ebből következően folytatott szorosabb együttműködés és kapcsolattartás 
valószínűleg azt jelenti, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak több forrásra lesz szükségük 
ahhoz, hogy fokozott felelősségüknek megfelelően eleget tegyenek.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
(23) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie.

(23) A felügyeleti konvergencia 
előmozdítása nemcsak a felügyeleti 
eszközök, hanem a felügyeleti gyakorlatok 
tekintetében is szükséges. A 2004/6/EK 
bizottsági határozattal létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek Bizottságának e tekintetben 
fontos szerepet kell betöltenie, az elért 
eredményekről pedig rendszeres jelentést 
kell készítenie. E bizottságnak jogalapot 
és jogi személyiséget kell biztosítani egy 
olyan új rendelettel, amely ezen 
irányelvvel egy időben lép hatályba.

Or. en
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Indokolás

A CEIOPS döntéshozatali hatásköröket kap, például a csoporttámogatás során felmerült viták 
rendezésére. Abban az esetben, ha ezen döntések bármelyikét jogi úton megtámadják, 
kívánatos és elszámoltathatóbb volna, ha a CEIOPS félként venne részt egy ilyen eljárásban 
ahelyett, hogy kizárólag a Bizottság személyisége által lenne képviselve. A Bíróság a C-
217/04 számú ügyben hozott 2006. május 2-i határozatában kimondta, hogy a 95. cikk alapul 
szolgálhat egy szerv létrehozásához. Ezt kiterjesztve hasonló következtetésre juthatunk a 47. 
cikk esetében is.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
(35) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A felügyeleti rendszernek olyan 
kockázat-érzékenységi követelményt kell 
előírnia, amely előre tekintő számításon 
alapulva biztosítja a felügyeleti hatóságok 
pontos és időszerű beavatkozását 
(szavatolótőke-szükséglet), illetve 
meghatároz egy biztonsági 
minimumszintet, amely alá nem süllyedhet 
a pénzügyi források összege (minimális 
tőkeszükséglet). Az ügyfelek egységes 
szintű védelme érdekében e két 
tőkekövetelményt a Közösség egészében 
harmonizálni kell.

(35) A felügyeleti rendszernek olyan 
kockázat-érzékenységi követelményt kell 
előírnia, amely előre tekintő számításon 
alapulva biztosítja a felügyeleti hatóságok 
pontos és időszerű beavatkozását 
(szavatolótőke-szükséglet), illetve 
meghatároz egy biztonsági 
minimumszintet, amely alá nem süllyedhet 
a pénzügyi források összege (minimális 
tőkeszükséglet). A minimális 
tőkeszükségletet össze kell kapcsolni a 
szavatolótőke-szükséglettel, annak egy 
adott százalékaként. Az ügyfelek egységes 
szintű védelme érdekében e két 
tőkekövetelményt a Közösség egészében 
harmonizálni kell.

Or. en

Indokolás

A szavatolótőke-szükséglet végső célja, hogy korai figyelmeztető jelzésként szolgáljon mind a 
felügyeletek, mind pedig a vállalatok számára, hogy annak megszegése fokozott felügyeleti 
beavatkozáshoz vezet. A minimális tőkeszükséglet a beavatkozás utolsó szintje, amelyet a 
szavatolótőke-szükséglet általi riasztás révén remélhetőleg sikerül elkerülni. 
Kockázatérzékenynek kell lennie, hogy megfelelően tükrözze a vállalat valódi kockázatát, és 
így az ügyfelek kockázatnak való kitettségét, valamint hogy a szavatolótőke-szükséglet 
biztosítsa a legjobb kockázatszámítást.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
(75) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Gondoskodni kell arról, hogy a 
felügyeleti hatóságok a csoportfelügyelet
gyakorlásához szükséges összes 
információhoz hozzájussanak. Meg kell 
teremteni a biztosítók és viszontbiztosítók 
felügyeletéért felelős hatóságok közötti, 
illetve az előbb említett hatóságok és a más 
pénzügyi ágazatokban működő 
vállalkozások felügyeletéért felelős 
hatóságok közötti együttműködést.

(75) Minden olyan tagállam 
felügyeletének részt kell vennie a 
csoportfelügyeletben, ahol a csoportban 
részt vevő vállalkozás letelepedett. A 
felügyeleteknek rutinszerű hozzáféréssel 
kell rendelkezniük a dokumentációkhoz, 
és dinamikusan részt kell venniük a 
döntéshozatalban. Meg kell teremteni a 
biztosítók és viszontbiztosítók 
felügyeletéért felelős hatóságok közötti, 
illetve az előbb említett hatóságok és a más 
pénzügyi ágazatokban működő 
vállalkozások felügyeletéért felelős 
hatóságok közötti együttműködést.

Or. en

Indokolás

A felügyeletek lényegében kollégiumként működnének.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
(95a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95a) Tekintettel a biztosítási tevékenység 
egyre inkább határokon átnyúló 
természetére és a határokon átnyúló 
felügyeletre, helyénvaló olyan határokon 
átnyúló garanciális rendszerek 
kialakítása, amelyek figyelembe veszik a 
felügyeleti struktúrákat. E célból további 
munkára van szükség, de az kívül esik
ezen irányelv hatályán.

Or. en
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Indokolás

A biztosítási garanciarendszerek ügyében a munka folyamatban van, zajlik a Bizottsággal a 
konzultáció.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
27. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
felügyeleti hatóságok rendelkezzenek a fő 
cél, azaz az ügyfelek és 
kedvezményezettek védelme eléréséhez 
szükséges eszközökkel.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
felügyeleti hatóságok rendelkezzenek a fő 
cél, azaz az ügyfelek és 
kedvezményezettek védelme eléréséhez 
szükséges eszközökkel, valamint 
birtokában legyenek a megfelelő 
szakértelemnek és kapacitásnak.

Or. en

Indokolás

A 2. és 3. pillér keretében meghatározott felügyeleti követelmények, például a belső modellek 
jóváhagyása, ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata, valamint a más felügyeletekkel és 
vállalatokkal ebből következően folytatott szorosabb együttműködés és kapcsolattartás 
valószínűleg azt jelenti, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak több forrásra lesz szükségük 
ahhoz, hogy fokozott felelősségüknek megfelelően eleget tegyenek. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
27. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vétkes gondatlanság vagy 
rosszhiszeműség esetén a tagállamok 
garanciarendszereken keresztül vagy más 
módon elismerik a felügyeleti 
hatóságokkal vagy magával a 
tagállammal szemben érvényesíthető 
jóvátételhez való jogot.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az EU-n belüli konzisztencia biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
28. cikk (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az irányelvben megállapított 
követelményeket a biztosítók vagy 
viszontbiztosítók üzleti tevékenységében 
rejlő kockázatok jellegéhez, 
összetettségéhez és nagyságrendjéhez 
igazodóan alkalmazzák.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az irányelvben megállapított 
követelményeket a biztosítók vagy 
viszontbiztosítók üzleti tevékenységében 
rejlő kockázatok jellegéhez, 
összetettségéhez és nagyságrendjéhez 
igazodóan alkalmazzák, függetlenül az 
érintett vállalkozásnak a piac általános 
pénzügyi stabilitása szempontjából vett 
jelentőségétől.

Or. en

Indokolás

Minden vállalatot szabályozni kell. A nagy jelentőségűek „természetük” miatt nagyobb 
figyelmet kaphatnak, de az idevágó (14) preambulumbekezdésben még meglévő szöveg 
kihagyása azt jelezheti, hogy az irányelv szelektív felügyeletet irányoz elő.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
36. cikk (6a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy 
bíróságaik elfogadják a minimális 
tőkeszükséglet és a szavatolótőke-
szükséglet felügyeleti eljárások során 
megállapított értékeit, kivéve, ha azok 
nyilvánvalóan tévesek.

Or. en
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Indokolás

A bírósági eljárások egyszerűsítése érdekében – például felszámolások esetében – a szakértők 
által elfogadott számításokat nem lenne szükséges bizonyítani.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
47. cikk (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosításmatematikai feladatkört 
megfelelő biztosításmatematikai és 
pénzügyi matematikai tudással rendelkező, 
adott esetben az alkalmazandó szakmai és 
egyéb normákkal kapcsolatos 
tapasztalataikat és szakmai ismereteiket 
bizonyítani képes személyek látják el.

(2) A biztosításmatematikai feladatkört 
megfelelő biztosításmatematikai és 
pénzügyi matematikai tudással rendelkező,
az érintett vállalkozás összetettségével és 
kockázatstruktúrájával arányos kapacitás 
birtokában levő, adott esetben az 
alkalmazandó szakmai és egyéb normákkal 
kapcsolatos tapasztalataikat és szakmai 
ismereteiket bizonyítani képes személyek 
látják el.

Or. en

Indokolás

A kellő erőforrások és ismeretek biztosítása érdekében.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
52. cikk (1) bekezdés a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az információ közzétételével a 
vállalkozás versenytársai jelentős jogtalan 
előnyhöz jutnának;

a) ha az információ közzétételével a 
vállalkozás jogtalan kereskedelmi kárt 
szenvedne;

Or. en

Indokolás

A vállalkozásnak okozott „kárt” kellene a próbakővé tenni. Ez tisztességtelen verseny révén 
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vagy más módon is bekövetkezhet.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
70. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
felügyeleti hatóságok a 2004/6/EK 
bizottsági határozat 2. cikkének második 
bekezdése értelmében részt vegyenek az 
Európai Biztosítási és Nyugdíjfelügyeleti 
Bizottság tevékenységében.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
felügyeleti hatóságok a 2004/6/EK 
bizottsági határozat 2. cikkének második 
bekezdése értelmében részt vegyenek az 
Európai Biztosítási és Nyugdíjfelügyeleti 
Bizottság tevékenységében, és hogy a 
felügyeletekre ruházott nemzeti 
mandátumok ne gátolják őket e bizottság 
tagjaiként vagy ezen irányelv értelmében 
rájuk háruló kötelezettségeik 
teljesítésében.

Or. en

Indokolás

A CEIOPS tanácsainak tisztességesnek és becsületesnek kell lenniük, és azokat politikai okok 
nem befolyásolhatják. Ezért a nemzeti felügyeleteknek olyan helyzetben kell lenniük, hogy 
kommunikálhassanak és teljes mértékben együttműködhessenek egymással.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
76. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjobb becslést aktuális és hiteles 
információkra, valamint realisztikus 
feltevésekre támaszkodva, megfelelő 
biztosításmatematikai és statisztikai 
módszerekkel kell kiszámítani.

A legjobb becslést aktuális és hiteles 
információkra, valamint realisztikus 
feltevésekre támaszkodva, megfelelő, 
alkalmas és releváns biztosításmatematikai 
és statisztikai módszerekkel kell 
kiszámítani.

Or. en
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Indokolás

A megfelelő nem elég, tekintve, hogy a 83. cikkben „alkalmasság és relevancia” szerepel.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
109. cikk (1) bekezdés c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a korrelációs paraméterek; c) a korrelációs paraméterek, valamint e 
paraméterek frissítésére vonatkozó 
eljárások;

Or. en

Indokolás

A közelmúltbeli pénzügyi válságok bebizonyították, hogy szükség lehet a korrelációs 
paraméterek gyors kiigazítására.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
119. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A valószínűség-eloszlási előrejelzés 
számítási módszerei megfelelő 
biztosításmatematikai és statisztikai 
technikákon alapulnak és összhangban 
vannak a biztosítástechnikai tartalékok 
számítási módszereivel.

(2) A valószínűség-eloszlási előrejelzés 
számítási módszerei megfelelő, alkalmas 
és releváns biztosításmatematikai és 
statisztikai technikákon alapulnak és 
összhangban vannak a biztosítástechnikai 
tartalékok számítási módszereivel.

Or. en

Indokolás

A megfelelő nem elég, tekintve, hogy a 83. cikkben „alkalmasság és relevancia” szerepel.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
127. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minimális tőkeszükségletet a 
következő alapelvekkel összhangban kell 
kiszámítani:

(1) A minimális tőkeszükségletet a 
biztosítástechnikai tartalékok 
százalékában kalibrálják, a felügyelet 
által jóváhagyott legutolsó szavatolótőke-
szükséglet 33%-a alapján; a minimális 
tőkeszükségletet a biztosító vagy 
viszontbiztosító alapvető 
szavatolótőkéjének „value-at-risk” 
kockázati mértékeként kalibrálják, 80%-
os biztonsági szinten, egy éves időszakra 
vetítve.
Emellett azt a következő alapelvekkel 
összhangban kell kiszámítani:

a) egyértelmű és egyszerű számítási mód 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a 
számítások auditálását;

a) egyértelmű és egyszerű számítási mód 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a 
számítások auditálását;

b) a minimális tőkeszükséglet a 
megengedett alapvető szavatolótőke azon 
összege, amely alatt az ügyfelek és 
kedvezményezettek elfogadhatatlan szintű 
kockázatnak lennének kitéve, ha a 
biztosítók és viszontbiztosítók 
folytathatnák tevékenységüket;

b) a minimális tőkeszükséglet a 
megengedett alapvető szavatolótőke azon 
összege, amely alatt az ügyfelek és 
kedvezményezettek elfogadhatatlan szintű 
kockázatnak lennének kitéve, ha a 
biztosítók és viszontbiztosítók 
folytathatnák tevékenységüket;

c) a minimális tőkeszükségletet a biztosító 
vagy viszontbiztosító alapvető 
szavatolótőkéjének „Value-at-Risk” 
kockázati mértékeként kalibrálják, 80%–
90% közötti biztonsági szinten, egy éves 
időszakra vetítve;
d) abszolút alsó korlátja nem-életbiztosítók 
és viszontbiztosítók esetében 
1 000 000 EUR, életbiztosítók esetében 
2 000 000 EUR.

d) abszolút alsó korlátja nem-életbiztosítók 
és viszontbiztosítók esetében 
1 000 000 EUR, életbiztosítók esetében 
2 000 000 EUR.

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók 
legalább negyedévente kiszámítják a 
minimális tőkeszükségletet, a számítás 
eredményét pedig jelentik a felügyeleti 
hatóságoknak.

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók 
legalább évente kiszámítják a minimális 
tőkeszükségletet, a számítás eredményét 
pedig jelentik a felügyeleti hatóságoknak.

(2a) A felügyeleti hatóságoknak joguk van 
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kérni, hogy a minimális tőkeszükségletre 
vonatkozó számításokat ennél gyakrabban 
megkapják.

Or. en

Indokolás

A minimális tőkeszükségletre vonatkozó számításoknál a teljes kockázatra vonatkozó legjobb 
számításokat – azaz a szavatolótőke-szükségletet – kell felhasználni. A jobb szabályozás 
érdekében fontosabb, hogy megfelelő és alapos éves jelentések érkezzenek be. A 
negyedévenkénti jelentések beérkezésekor a felügyeleti kapacitások és erőforrások kérdése is 
felmerül. Ugyanakkor jogot kell biztosítani számukra arra is, hogy ha szükségesnek tartják, 
többet kérjenek, például, ha egy vállalkozás aggodalomra ad okot, vagy gyorsan változik vagy 
terjeszkedik.
(Lásd még a (35) preambulumbekezdést.)

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
130. cikk (4) bekezdés 5a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeletek figyelembe vehetik, hogy a 
nem szabályozott vagy alternatív 
befektetési eszközökkel foglalkozó érintett 
pénzintézetek betartanak-e önkéntesen 
magatartási és átláthatósági kódexeket.

Or. en

Indokolás

A magatartási kódexek alkalmazásának ösztönzése – például fedezeti alapok és magántőke-
alapok esetében – és a befektetések felügyeletek általi teljes megismerésének ösztönzése és 
lehetővé tétele érdekében.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
131. cikk (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés nem érinti a tagállam 
felügyeleti hatóságai által meghatározott 
közérdekű kötelezettségvállalásra 
vonatkozó követelményeket azon eszközök 
vagy referenciaértékek vonatkozásában, 
amelyekhez kötvényjuttatások 
kapcsolódhatnak, amennyiben a 
befektetési kockázatot az ügyfelek viselik.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a Consolidated Life irányelv értelmében a felügyeleti hatóságok meghatározhatnak 
olyan szabályokat, amelyek megszabják, milyen eszközök köthetők a befektetési jegyekhez 
kötött biztosítási szerződésekhez (azaz az ÁÉKBV-szerű termékekhez). Fontos, hogy ez a 
kapcsolat fennmaradjon, hogy elkerülhetők legyenek azok az ágazatokon átnyúló 
következmények, ahol például az ÁÉKBV befektetési rendszereknél szigorúbb szabályozás 
vonatkozik arra, hogy ezek a befektetési jegyek milyen eszközökhöz köthetők, mint a nem 
ÁÉKBV-rendszereknél.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
142. cikk (1) bekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam 
felügyeleti  hatósága a következő 
esetekben  visszavonja  a biztosító vagy 
viszontbiztosító számára adott engedélyt:

(1) A székhely szerinti tagállam 
felügyeleti  hatósága a szükséges 
felügyelet folytatása mellett a következő 
esetekben  visszavonja  a biztosító vagy 
viszontbiztosító számára adott engedélyt:

Or. en

Indokolás

Elismerve az erős felügyeleti beavatkozás szükségességét a minimális tőkeszükséglet 
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megszegése esetén (ezért szerepel az átdolgozott verzióban a kötelezettség előírása a korábbi 
feltételes mód helyett), fontos annak egyértelművé tétele, hogy az engedély visszavonása az 
újonnan létrehozott vállalkozásokra vonatkozik, és a többi vállalkozás tekintetében a 
felügyeleti hatóságoknak képeseknek kell lenniük minden szükséges intézkedés meghozatalára 
az ügyfelek érdekeinek és a viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek 
védelmében az olyan eljárások során, mint például a felszámolás stb. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
142. cikk (1) bekezdés c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vállalkozás nem teljesíti a minimális 
tőkeszükségletet és a felügyeleti hatóság 
úgy ítéli meg, hogy a benyújtott pénzügyi 
terv nyilvánvalóan nem megfelelő, vagy a 
vállalkozás a minimális tőkeszükséglet 
nem teljesítésének észlelésétől számított 
három hónapon belül nem hajtja végre a 
jóváhagyott tervet.

c) a vállalkozás nem teljesíti a minimális 
tőkeszükségletet és a felügyeleti hatóság 
úgy ítéli meg, hogy a benyújtott pénzügyi 
terv nyilvánvalóan nem megfelelő, vagy a 
vállalkozás a minimális tőkeszükséglet 
nem teljesítésének észlelésétől számított 
három hónapon belül nem hajtja végre a 
jóváhagyott tervet; az engedély ilyen 
körülmények között történő visszavonása 
nem eredményezheti a felügyeletnek az 
ügyfelek érdekeinek védelme és a 
felszámolás, a felvásárlás vagy hasonló 
eljárások ellenőrzése tekintetében való 
megszűnését. 

Or. en

Indokolás

Elismerve az erős felügyeleti beavatkozás szükségességét a minimális tőkeszükséglet 
megszegése esetén (ezért szerepel az átdolgozott verzióban a kötelezettség előírása a korábbi 
feltételes mód helyett), fontos annak egyértelművé tétele, hogy az engedély visszavonása az 
újonnan létrehozott vállalkozásokra vonatkozik, és a többi vállalkozás tekintetében a 
felügyeleti hatóságoknak képeseknek kell lenniük minden szükséges intézkedés meghozatalára 
az ügyfelek érdekeinek és a viszontbiztosításokban foglalt kötelezettségek védelme érdekében 
az olyan eljárások során, mint például a felszámolás stb. 
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
234. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a csoporttámogatás elsődleges forrása 
az anyavállalat által a leányvállalat 
számára átruházott szavatolótőke; a 
leányvállalatok közötti csoporttámogatás 
alkalmazása esetén jogi úton 
érvényesíthető szerződéseket vagy más 
mechanizmusokat kell alkalmazni a tőke 
mozgatásához való jog biztosítására 
és/vagy alárendelt kölcsönök vagy 
viszontgaranciák nyújtására, kivéve ha ez 
a tőkemozgás vagy kölcsön nyilvánvalóan 
hibás, vagy önmagában a 
csoporttámogatást nyújtó leányvállalat 
minimális tőkeszükségletének megszegését 
okozná;

Or. en

Indokolás

A leányvállalatok közötti átruházáshoz kölcsönös szerződéses kötelezettségek szükségesek. 
Erre van precedens.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
251. cikk (6a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csoportfelügyeleti hatóságként működő 
felügyeleti hatóság fellépését 
megkülönböztetéstől mentesként ismerjék 
el; következésképpen a csoportfelügyeleti 
hatóságként hozott szabályszerű 
intézkedések – beleértve többek között a 
tőkeátutalásokat – az adott felügyeleti 
hatóság nemzeti mandátuma alapján nem 
tekinthetők a tagállam vagy a 
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tagállamban élő ügyfelek érdekeivel 
ellentétesnek.

Or. en

Indokolás

Csoportfelügyeleti hatóságként a székhely szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának 
kötelessége a csoport érdekében tevékenykedni. A nemzeti felügyeleti hatóságoknak nem 
kellene amiatt aggódniuk, hogy ezen az alapon hozott döntéseik nyomán a székhely szerinti 
tagállamból származó ügyfelek, akik szerint e fellépés számukra káros, pert indítanak ellenük.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
253. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját kötelezettségeik sérelme nélkül az 
említett hatóságok függetlenül attól, hogy 
ugyanabban a tagállamban találhatók-e, 
ellátják egymást minden olyan alapvető 
vagy releváns információval, amely ezen 
irányelv keretében lehetővé teheti vagy
megkönnyítheti a többi hatóság számára 
felügyeleti feladataik elvégzését. E 
tekintetben az érintett felügyeleti 
hatóságok és a csoportfelügyeleti hatóság 
kérésre közöl minden releváns 
információt és saját kezdeményezésre 
közöl minden alapvető információt.

Saját kötelezettségeik sérelme nélkül az 
említett hatóságok függetlenül attól, hogy 
ugyanabban a tagállamban találhatók-e, 
ellátják egymást minden információval 
annak érdekében, hogy ezen irányelv 
keretében megkönnyítsék a többi hatóság 
számára felügyeleti feladataik elvégzését. 
E tekintetben az érintett felügyeleti 
hatóságok és a csoportfelügyeleti hatóság 
saját kezdeményezésre közöl minden 
információt.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbbé kell tenni, hogy az összes felügyeleti hatóság részt vesz a csoportfelügyeletben, 
hogy mindnyájuknak folyamatosan hozzá kell férniük a dokumentációkhoz, és dinamikusan 
részt kell venniük a döntéshozatalban ahhoz, hogy valódi kollégiumként működjenek.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
262. cikk (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely 
holdingtársaság vagy anyavállalat nem 
teljesíti a csoporttámogatásra vonatkozó 
követelményeket, a csoportfelügyeleti 
hatóság megállapíthatja, hogy a csoport 
alapú felügyeletnek meg kell szűnnie.

Or. en

Indokolás

A csoporttámogatással kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása esetén a csoportként élvezett 
összes fő előny elvesztése az egyik szankció.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
304. cikk (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdéstől eltérve és 
tekintettel a 251. cikk (4) bekezdésében 
foglalt döntéshozatali eljárásra, az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
Bizottsága egy ezen irányelvvel 
egyidejűleg hatályba lépő rendelettel jogi 
személyiséget kap.

Or. en

Indokolás
A CEIOPS döntéshozatali hatásköröket kap, például a csoporttámogatás során felmerült viták 
rendezésére. Abban az esetben, ha ezen döntések bármelyikét jogi úton megtámadják, 
kívánatos és elszámoltathatóbb volna, ha a CEIOPS félként venne részt egy ilyen eljárásban 
ahelyett, hogy kizárólag a Bizottság személyisége által lenne képviselve. A Bíróság a C-
217/04 számú ügyben hozott 2006. május 2-i határozatában kimondta, hogy a 95. cikk alapul 
szolgálhat egy szerv létrehozásához. Ezt kiterjesztve hasonló eredményre juthatunk a 47. cikk 
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esetében is.
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