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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Solvency II – tai direktyva, kuria atnaujinamos 14 galiojančių direktyvų dėl draudimo ir 
perdraudimo nuostatos. Pateikta nauja dokumento redakcija, t. y. iš dalies keisti galima tik 
naujai įtrauktas jo dalis.

Direktyva visų pirma siekiama susieti įmonei taikomą kapitalo arba mokumo reikalavimą su 
visos įmonės rizikos įvertinimo rezultatais. Tai susiję su kokybinio ir kiekybinio įvertinimo 
aspektais. Visų pirma reikėtų pažymėti, kad draudimo bendrovėms kylanti rizika susijusi ne 
vien su įsipareigojimais, bet ir su turtu, kuriuo jos disponuoja ir kuris skirtas įsipareigojimams 
padengti. Žinoma, draudimo bendrovių klaidos daug dažniau sukeldavo problemų dėl turto, o 
ne dėl įsipareigojimų.

Rizikos įvertinimas atliekamas taikant atitinkamus modelius. Gali būti taikomi standartiniai 
modeliai, tačiau didelės bendrovės gali (be abejo, to iš jų ir laukiama) parengti savo vidinius 
modelius, kuriuos patvirtins priežiūros institucija. Grupės taip pat gali reikalauti taikyti joms 
bendrą priežiūrą kaip vienam asmeniui, kad galėtų pasinaudoti didesnės rizikos įvertinimo 
įvairovės pranašumais, pvz., mažesniu kapitalo reikalavimo rodikliu nei būtų gautas sudėjus 
pavienių bendrovių vertinimo rezultatus.

Įmonėms taikomas minimalaus kapitalo reikalavimas (MKR) –tai tokia kapitalo suma, kurios 
neturint kyla didelis pavojus draudėjų interesams, jei įmonei būtų leista toliau veikti. Taip pat 
taikomas mokumo kapitalo reikalavimas (SCR) – didesnis kapitalas, kurį paprastai turi turėti 
įmonė. Šio reikalavimo pažeidimas tampa ankstyvu perspėjimu priežiūros institucijai, kad 
reikėtų imtis intervencinių priemonių. Papildomas SCR turtas, viršijantis MKR, gali būti 
valdomas grupės (patronuojančios įmonės arba holdingo bendrovės) lygmeniu. Jei dukterinės 
įmonės nebepatenkina minimalaus kapitalo reikalavimo (paprastai dar prieš tai), priežiūros 
institucija pateikia atitinkamai bendrovei reikalavimą dėl kapitalo dukterinei įmonei 
perkėlimo.

Svarbus grupės priežiūros aspektas – priimančiųjų valstybių, kuriose veikia dukterinės 
įmonės, ir buveinės valstybės, kurioje įsikūrusi patronuojanti įmonė, priežiūros institucijų 
bendradarbiavimas. Buveinės valstybės, kurioje įsikūrusi patronuojanti įmonė, priežiūros 
institucija atlieka svarbų vaidmenį kaip grupės priežiūros institucija. Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (CEIOPS) atlieka svarbų vaidmenį 
sprendžiant priežiūros institucijų ginčus ir siekiant suderinti reguliavimo nuostatas.

Reikėtų atkreipti (ypač Teisės reikalų komiteto) dėmesį į keletą šiame teisės akte išdėstytų
klausimų, kurie turėtų būti papildomai išaiškinti:

Grupės priežiūra

Svarbu išaiškinti, kad grupės priežiūrą vykdo visos priežiūros institucijos, kurios įprastai 
turėtų turėti galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais ir aktyviai dalyvauti priimant 
sprendimus.
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Su grupės priežiūra susijęs lėšų pervedimas 

Svarbiausia, kad būtų užtikrinta galimybė pervesti lėšas iš vienos įmonės kitai. Jei rezervines 
lėšas valdo patronuojanti įmonė arba holdingo bendrovė, tuomet daug paprasčiau parengti 
teisinį pagrindą, sudarantį prielaidas lėšoms pervesti. Tai būtų geriausia pirminė šios srities 
sąlyga. Vis dėlto ne paslaptis, kad grupės perveda lėšas iš vienos dukterinės įmonės kitai, 
todėl dokumente numatytas teisinis šios procedūros mechanizmas, kuris, atrodo, turėtų būti 
taikomas remiantis sutartimi tarp atitinkamų dukterinių įmonių.

Nacionaliniai priežiūros ištekliai ir atsakomybė 

Taikant naująją perdraudimo įmonių priežiūros tvarką reikia aiškiai suvokti su turtu ir 
įsipareigojimais susijusios rizikos priežastis. Sprendimai yra kokybinio ir kiekybinio 
pobūdžio. Svarbu, kad priežiūros institucijos turėtų pakankamai išteklių savo pareigoms 
kruopščiai atlikti ir kad priežiūra apimtų visas įmones, o ne tik tas, kurių būklė yra ypač 
svarbi rinkos stabilumui užtikrinti.

Taip pat reikia išaiškinti, kad nacionalinių priežiūros institucijų, veikiančių kaip grupės 
priežiūros institucijos, įgaliojimai yra platesni už įprastus nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimus, kadangi jos turi apsaugoti visų draudimo polisų turėtojų interesus. Dėl tinkamų 
priemonių, kurių buvo imtasi grupės priežiūros lygmeniu, neturėtų būti teikiami ieškiniai 
motyvuojant tuo, kad buvo peržengti nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimai.

Juridinio asmens statuso suteikimas CEIOPS 

Šiuo metu CEIOPS neturi juridinio asmens statuso. Tai Komisijos patariamasis komitetas.
Komiteto teikiamos specialistų rekomendacijos tampa (nors ir perfrazuotos) atitinkamų 
Komisijos sprendimų pagrindu. Jei CEIOPS būtų suteiktas juridinio asmens statusas, padidėtų 
jo atsakomybė už teikiamas rekomendacijas. Atitinkama nuostata galėtų būti įtraukta į 
reglamentą, kuris įsigalios ne vėliau nei ši direktyva, su sąlyga, kad tai dar nebuvo padaryta 
kitais būdais, pvz., pakartotinai svarstant Lamfalussy procesą. Teisingumo Teismo 2006 m. 
gegužės 2 d. byloje C-217/04 išaiškinta, kad 95 straipsnio nuostatos dėl agentūros įsteigimo 
gali būti taikomos ir 47 straipsniui – šios direktyvos pagrindui.

Nuoseklios ir patikimos priežiūros ES mastu koncepcija 

Apskritai ES vyrauja liberalus priežiūros institucijų požiūris į atsakomybės klausimus, todėl 
ieškinys dėl kompensacijos paprastai gali būti pateiktas tik kaltinant dideliu neatsargumu arba 
nesąžiningumu, nors nuostatos įvairiose šalyse skirtingos. Teisingumo Teismas išaiškino, kad 
ši koncepcija neprieštarauja ES teisės aktams. Visų pirma Peter Paul byloje Teisingumo 
Teismas priėmė sprendimą, kuriame sakoma, kad valstybė narė gali (kaip tai buvo Vokietijos 
atveju) priimti teisinį sprendimą, kad priežiūros institucijos turi veikti tik visuomenės interesų 
labui ir kartu užkirsti kelią asmenims teikti ieškinius dėl kompensacijų už netinkamą 
priežiūrą.

Taigi keliamas politinio pobūdžio klausimas, ar galima asmeniui pripažinti teisę reikalauti 
kompensacijos iš priežiūros institucijos. Parlamentas, žinoma, buvo pasiryžęs patvirtinti tokią 
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nuostatą balsuodamas dėl bendrovės Equitable Life žlugimo tyrimo ir tai, be abejo, galima 
būtų visiškai pateisinti, atsižvelgiant į tai, kad veikla grupės priežiūros lygmeniu vykdoma 
peržengiant vienos valstybės ribas ir siekiant labiau suderinti šios srities nuostatas (dokumente 
tai ir yra padaryta).

Vis dėlto taip pat aišku, kad priežiūros institucijoms neturi būti skiriamos bausmės už 
neteisingus sprendimus arba sudaromos kliūtys veiklai atlikti. Dėl šios priežasties reikėtų, kad 
jas atsakomybėn galima būtų patraukti išimtiniais atvejais, kai keliami kaltinimai dideliu 
neatsargumu arba nesąžiningumu. Kompensacijų mechanizmas galėtų būti įtrauktas į 
bendresnio pobūdžio kompensacijų arba garantijų programas.

Teismo praktika SCR ir MKR atžvilgiu 

Pateikta keletas labai svarbių pasiūlymų dėl MKR apskaičiavimo. Kai kuriuose pasiūlymuose 
siūloma, kad MKR būtų apskaičiuojamas nepriklausomai nuo SCR. Atsižvelgiant į tai, kad 
vienodai svarbi su turtu ir su įsipareigojimais susijusi rizika ir kad SCR apskaičiavimo būdas 
pripažintas geriausia priemone šiai rizikai nustatyti, galima daryti išvadą, kad šis 
apskaičiavimo būdas yra tinkamiausias. Jei MKR (arba jo dalis) būtų fiksuota procentinė SCR 
dalis, tai užtikrintų tinkamą šių rodiklių tarpusavio ryšį ir sudarytų galimybę naudoti šiuos 
rodiklius atitinkamiems priežiūros institucijų intervencijos atvejams nustatyti.

Kai kuriais, pvz., įmonių likvidavimo procedūrų, atvejais priežiūros institucijoms gali tekti 
spręsti klausimus teisme arba imtis kitų teisinių priemonių, susijusių su problemomis dėl 
kapitalo. Taigi reikalinga bendra nuostata, skirta kapitalui apskaičiuoti. Be to, atitinkami 
modeliai turi būti kuo skaidresni ir suprantamesni. Vis dėlto detalėms teisme išaiškinti vis tiek 
prireiks ekspertų pagalbos. Dėl šios priežasties faktas, kad medžiaga bus pateikta teismui, 
neturėtų tapti prielaida paprastesniam apskaičiavimo būdui taikyti. Valstybėms narėms galbūt 
būtų verta apsvarstyti priemones, kurios suteiktų galimybę teismams pripažinti SCR ir MKR 
skaičiavimo būdus, kuriuos naudoja priežiūros institucijos leidimo suteikimo procedūroje, jei 
joje (grupės priežiūros atveju) dalyvavo priimančiųjų valstybių ir buveinės valstybės 
priežiūros institucijos.

Garantijų sistemos 

Atsižvelgiant į vis labiau augantį draudimo verslo tarpvalstybinį pobūdį ir taikomas 
tarpvalstybines priežiūros priemones reikėtų siekti, kad būtų sukurtos atitinkamos 
tarpvalstybinės garantijų sistemos, kurios būtų bent jau suderintos su priežiūros sistemomis.
Šiuo atžvilgiu reikėtų imtis papildomų priemonių, kurios vis dėlto nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Teisės aktų pakeitimo metodas 

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 straipsnį, Konsultacinė darbo grupė, kurią 
sudaro atitinkamos Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisinės tarnybos, 2008 m. 
kovo 13 d. posėdyje išnagrinėjo Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl pakeitimo.

Konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be jau nurodytųjų, nėra kitų esminių 
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pakeitimų. Konsultacinė darbo grupė taip pat padarė išvadą, kad atsižvelgiant į nepakeistų 
ankstesnio teisės akto nuostatų ir esminių pakeitimų kodifikavimą galutinio pakeisto teksto 
kodifikavimas supaprastina tekstą, iš esmės nepakeisdamas dokumento turinio

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

A. kadangi, pasak iš Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudarytos konsultacinės darbo 
grupės, svarstomame pasiūlyme nėra 
jokių esminių pakeitimų, išskyrus 
atitinkamai nurodytus pasiūlyme, ir, 
kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės 
aktų nuostatų kodifikavimą ir 
minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu 
siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus 
nekeičiant jų esmės,

Or. en

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais, suderintam su Parlamento 
teisinio skyriaus, Tarybos ir Komisijos 
rekomendacijomis;

1. pritaria Komisijos pasiūlymui, 
pritaikytam pagal iš Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudarytos konsultacinės darbo 
grupės rekomendacijas, su toliau 
pateikiamais pakeitimais;
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Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Norint grįsti priežiūrą kiekybiniais 
ir kokybiniais rizikos valdymo principais, 
tikriausiai reikės didinti priežiūrai 
skiriamus išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pagal 2 ir 3 ramsčius nustatytų priežiūros reikalavimų (pvz., vidaus modelių tvirtinimas, 
jų priežiūra ir nuolatinė peržiūra, taip su tuo susijęs glaudesnis bendradarbiavimas ir ryšiai 
su kitomis priežiūros institucijomis ir įmonėmis) nacionalinėms priežiūros institucijoms 
tikriausiai reikės daugiau išteklių, kad jos galėtų tinkamai atlikti išplėstas savo užduotis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su 
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą.

(23) Reikia skatinti priežiūros 
konvergenciją, ne tik susijusią su 
priežiūros priemonėmis, bet ir su jos 
atlikimo tvarka. Svarbus vaidmuo šioje 
srityje turėtų tekti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 
2004/6/EB. Šis komitetas turėtų nuolat 
pranešti apie padarytą pažangą. Pagal 
naują reglamentą, kuris turi įsigalioti tą 
pačią dieną kaip ir ši direktyva, šiam 
komitetui turėtų būti suteiktas teisinis 
pagrindas ir juridinio asmens statusas.



PE404.605v01-00 8/22 PA\716277LT.doc

LT
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Pagrindimas

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetui (angl. CEIOPS) 
suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus, pvz., spręsti ginčus dėl grupės paramos. Jei būtų 
pateiktas teisinis ieškinys dėl bet kurio minėtojo sprendimo, pageidautina, kad CEIOPS būtų 
bet kurio proceso šalis, užuot būtų atstovaujamas Komisijos; be to, taip būtų užtikrinta 
didesnė atskaitomybė. Remiantis 2006 m. gegužės 2 d. sprendimu, kurį Europos Teisingumo 
Teismas priėmė byloje C-217/04, 95 straipsnis gali būti teisinis pagrindas norint įsteigti 
įstaigą. Pagal analogiją panašią išvadą galima daryti dėl 47 straipsnio.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Pagal priežiūros tvarką turėtų būti 
nustatytas nuo rizikos dydžio priklausantis, 
perspektyviniu skaičiavimu pagrįstas 
reikalavimas, kuriuo būtų siekiama 
užtikrinti, kad priežiūros institucijos tiksliai 
ir laiku įsikištų (mokumo kapitalo 
reikalavimas), ir minimalus apsaugos lygis, 
t. y. mažiausia galima finansinių išteklių 
suma (minimalaus kapitalo reikalavimas).
Siekiant vienodo draudėjų apsaugos lygio, 
abu kapitalo reikalavimai turėtų būti 
suderinti visoje Bendrijoje.

(35) Pagal priežiūros tvarką turėtų būti 
nustatytas nuo rizikos dydžio priklausantis, 
perspektyviniu skaičiavimu pagrįstas 
reikalavimas, kuriuo būtų siekiama 
užtikrinti, kad priežiūros institucijos tiksliai 
ir laiku įsikištų (mokumo kapitalo 
reikalavimas), ir minimalus apsaugos lygis, 
t. y. mažiausia galima finansinių išteklių 
suma (minimalaus kapitalo reikalavimas).
Minimalaus kapitalo reikalavimas turėtų 
būti susietas su mokumo kapitalo 
reikalavimu kaip mokumo kapitalo 
reikalavimo procentinė dalis. Siekiant 
vienodo draudėjų apsaugos lygio, abu 
kapitalo reikalavimai turėtų būti suderinti 
visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia mokumo kapitalo reikalavimo paskirtis – iš anksto įspėti ir priežiūros institucijas, 
ir įmones, kad pažeidus šį reikalavimą bus taikoma griežtesnė priežiūra. Minimalus kapitalo 
reikalavimas yra paskutinė įsikišimo priemonė, kurios tikimasi išvengti dėl įspėjimo, susijusio 
su mokumo kapitalo reikalavimu. Pagal minimalaus kapitalo reikalavimą turėtų būti 
atsižvelgiama į riziką siekiant, kad šis reikalavimas atitiktų tikrąją su įmone susijusią riziką, 
taigi ir draudėjams tenkančios rizikos tikimybę, o geriausią rizikos įvertinimą užtikrina 
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mokumo kapitalo reikalavimas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) Priežiūros institucijoms turėtų būti 
prieinama visa informacija, būtina grupei 
prižiūrėti. Reikėtų nustatyti institucijų, 
atsakingų už draudimo ir perdraudimo 
įmonių priežiūrą, bendradarbiavimą ir jų 
bendradarbiavimą su institucijomis, 
atsakingomis už kitų finansų sektorių 
priežiūrą.

(75) Vykdant grupės priežiūrą turėtų 
dalyvauti visų valstybių narių, kuriose 
įsteigta grupei priklausančių įmonių, 
priežiūros institucijos. Visos jos turėtų 
turėti galimybę įprasta tvarka susipažinti 
su dokumentais ir turėtų aktyviai 
dalyvauti priimant sprendimus. Reikėtų 
nustatyti institucijų, atsakingų už draudimo 
ir perdraudimo įmonių priežiūrą, 
bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą 
su institucijomis, atsakingomis už kitų 
finansų sektorių priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucijos iš esmės veiktų kolegijos principu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
95a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(95a) Atsižvelgiant į tai, kad draudimo 
sektoriui vis labiau būdingas 
tarpvalstybinis pobūdis ir vykdoma 
tarpvalstybinė priežiūra, reikia 
tarpvalstybinių garantijų sistemų, pagal 
kurias būtų atsižvelgiama į priežiūros 
struktūras. Šiuo tikslu reikia toliau dirbti, 
tačiau tai nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį,
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Or. en

Pagrindimas

Ketinama imtis veiksmų, susijusių su draudimo garantijų sistemomis (Komisija ketina pradėti 
konsultacijas).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, jog priežiūros 
institucijos turėtų reikiamas priemones, kad 
galėtų įgyvendinti pagrindinį priežiūros 
tikslą – apsaugoti draudėjus ir naudos 
gavėjus.

Valstybės narės užtikrina, jog priežiūros 
institucijos turėtų reikiamas priemones, 
taip pat turėtų susijusių žinių ir 
pajėgumų, kad galėtų įgyvendinti 
pagrindinį priežiūros tikslą – apsaugoti 
draudėjus ir naudos gavėjus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pagal 2 ir 3 ramsčius nustatytų priežiūros reikalavimų (pvz., vidaus modelių tvirtinimas, 
jų priežiūra ir nuolatinė peržiūra, taip su tuo susijęs glaudesnis bendradarbiavimas ir ryšiai 
su kitomis priežiūros institucijomis ir įmonėmis) nacionalinėms priežiūros institucijoms 
tikriausiai reikės daugiau išteklių, kad jos galėtų tinkamai atlikti išplėstas savo užduotis. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pripažįsta pagal 
garantijos sistemas ar kitaip skiriamos 
kompensacijos teisę, kuria galima 
pasinaudoti prieš priežiūros institucijas ar 
pačią valstybę narę, jei elgiamasi itin 
aplaidžiai ar nesąžiningai.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti nuostatų darną visoje ES.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad šioje 
direktyvoje nustatyti reikalavimai būtų 
taikomi atsižvelgiant į draudimo ar 
perdraudimo įmonės veiklai būdingos 
rizikos pobūdį, sudėtingumą ir mastą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad šioje 
direktyvoje nustatyti reikalavimai būtų 
taikomi atsižvelgiant į draudimo ar 
perdraudimo įmonės veiklai būdingos 
rizikos pobūdį, sudėtingumą ir mastą, 
tačiau neatsižvelgiant į atitinkamos 
įmonės svarbą bendram rinkos 
finansiniam stabilumui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti reguliuojama visų įmonių veikla. Itin svarbioms įmonėms gali būti skiriamas 
didesnis dėmesys dėl jų pobūdžio, tačiau neįrašius aptariamos frazės (ji pateikiama 
susijusioje 14 konstatuojamojoje dalyje) gali susidaryti įspūdis, kad numatoma atranka 
grindžiama priežiūra.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

6a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teismuose būtų pripažįstami vykdant 
priežiūrą nustatyti minimalaus kapitalo 
reikalavimo ir mokumo kapitalo 
reikalavimo dydžiai, išskyrus tuos atvejus, 
kai tokie dydžiai akivaizdžiai klaidingi.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant paprastesnio teismo proceso (pvz., įmonės likvidavimo atveju), neturėtų reikėti 
įrodyti skaičiavimų, kuriuos pripažino ekspertai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aktuarines funkcijas vykdo asmenys, 
turintys pakankamai aktuarinės ir finansų
matematikos žinių ir prireikus galintys 
įrodyti tinkamą kompetenciją ir patirtį 
pagal taikytinus profesinius ir kitus 
standartus.

2. Aktuarines funkcijas vykdo asmenys, 
turintys pakankamai aktuarinės ir finansų 
matematikos žinių, užtikrinantys 
pajėgumą, kuris atitinka susijusios 
įmonės sudėtingumą ir rizikos struktūrą,
ir prireikus galintys įrodyti tinkamą 
kompetenciją ir patirtį pagal taikytinus 
profesinius ir kitus standartus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti tinkamus išteklius ir žinias.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei atskleidus tokią informaciją įmonės 
konkurentai įgytų nepagrįstai didelį 
pranašumą;

a) jei atskleidus tokią informaciją įmonė 
patirtų nepagrįstai didelę komercinę žalą;

Or. en

Pagrindimas

Kriterijumi turėtų būti laikoma žala įmonei. Ji gali būti patiriama dėl nesąžiningos 
konkurencijos ar dėl kitų priežasčių.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucijos dalyvautų Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komiteto veikloje pagal Komisijos 
sprendimo 2004/6/EB 2 straipsnio antrą 
pastraipą.

Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucijos dalyvautų Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komiteto veikloje pagal Komisijos 
sprendimo 2004/6/EB 2 straipsnio antrą 
pastraipą, taip pat užtikrina, kad 
priežiūros institucijų darbuotojams 
suteikti nacionaliniai įgaliojimai 
netrukdytų atlikti savo, kaip to komiteto 
narių, pareigų pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

CEIOPS teikiamos konsultacijos turi būti teisingos ir sąžiningos, taip pat joms neturi kenkti 
politinės priežastys. Taigi turi būti sudarytos sąlygos, kurios leistų nacionalinėms priežiūros 
institucijoms tarpusavyje bendrauti ir nevaržomai palaikyti ryšius.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiksliausio įverčio apskaičiavimas 
grindžiamas naujausia ir patikima 
informacija bei tikroviškomis prielaidomis 
ir atliekamas taikant tinkamus aktuarinius 
bei statistinius metodus.

Tiksliausio įverčio apskaičiavimas 
grindžiamas naujausia ir patikima 
informacija bei tikroviškomis prielaidomis 
ir atliekamas taikant tinkamus, pritaikomus 
ir aktualius aktuarinius bei statistinius 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamumo nepakanka turint mintyje tai, kad 83 straipsnyje kalbama apie pritaikomumą ir 
aktualumą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
109 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

c) koreliacijos parametrai; c) koreliacijos parametrai ir šių parametrų 
atnaujinimo tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Pastarojo meto finansų krizė parodė, kad gali reikėti sparčiai pakoreguoti koreliacijos 
parametrus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
119 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikimybių pasiskirstymo prognozės 
apskaičiavimo metodai grindžiami 
tinkamais aktuariniais ir statistiniais 
metodais ir atitinka metodus, taikomus 
techniniams atidėjiniams skaičiuoti.

2. Tikimybių pasiskirstymo prognozės 
apskaičiavimo metodai grindžiami 
tinkamais, pritaikomais ir aktualiais
aktuariniais ir statistiniais metodais ir 
atitinka metodus, taikomus techniniams 
atidėjiniams skaičiuoti.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamumo nepakanka turint mintyje tai, kad 83 straipsnyje kalbama apie pritaikomumą ir 
aktualumą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
127 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Minimalaus kapitalo reikalavimas 
skaičiuojamas pagal šiuos principus:

1. Minimalaus kapitalo reikalavimas 
kalibruojamas kaip techninių atidėjimų 
procentinė dalis, remiantis 33 % 
paskutinio mokumo kapitalo reikalavimo 
dydžio, kurį patvirtino priežiūros 
institucija; minimalaus kapitalo 
reikalavimo lygis kalibruojamas pagal 
draudimo ar perdraudimo įmonės 
pagrindinių nuosavų lėšų rizikos vertę, 
taikant 80 % patikimumo lygį per 
vienerius metus.
Be to, minimalaus kapitalo reikalavimas
skaičiuojamas pagal šiuos principus:

a) jis skaičiuojamas aiškiai ir paprastai bei 
taip, kad skaičiavimus būtų galima 
patikrinti;

a) jis skaičiuojamas aiškiai ir paprastai bei 
taip, kad skaičiavimus būtų galima 
patikrinti;

b) minimalaus kapitalo reikalavimas 
atitinka tinkamų pagrindinių nuosavų lėšų 
sumą, kurios nesiekiant draudėjai ir naudos 
gavėjai patirtų nepriimtino lygio riziką, jei 
draudimo ir perdraudimo įmonėms būtų 
leista tęsti veiklą;

b) minimalaus kapitalo reikalavimas 
atitinka tinkamų pagrindinių nuosavų lėšų 
sumą, kurios nesiekiant draudėjai ir naudos 
gavėjai patirtų nepriimtino lygio riziką, jei 
draudimo ir perdraudimo įmonėms būtų 
leista tęsti veiklą;

c)minimalaus kapitalo reikalavimo lygis 
kalibruojamas pagal draudimo ar 
perdraudimo įmonės pagrindinių nuosavų 
lėšų rizikos vertę, taikant 80–90 % 
patikimumo lygį per vienerius metus;

d) ne gyvybės draudimo ir perdraudimo 
įmonėms absoliuti žemiausia riba yra 
1 000 000 EUR, o gyvybės draudimo 
įmonėms – 2 000 000 EUR.

d) ne gyvybės draudimo ir perdraudimo 
įmonėms absoliuti žemiausia riba yra 
1 000 000 EUR, o gyvybės draudimo 
įmonėms – 2 000 000 EUR.

2. Draudimo ir perdraudimo įmonės 
apskaičiuoja minimalaus kapitalo 
reikalavimą ne rečiau kas ketvirtį ir 
praneša priežiūros institucijoms apie šio 
apskaičiavimo rezultatus.

2. Draudimo ir perdraudimo įmonės 
apskaičiuoja minimalaus kapitalo 
reikalavimą ne rečiau kaip kartą per metus
ir praneša priežiūros institucijoms apie šio 
apskaičiavimo rezultatus.

2a. Priežiūros institucijos turi teisę 
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reikalauti, kad apskaičiuoti minimalaus 
kapitalo reikalavimo dydžiai joms būtų 
pateikiami dažniau.

Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuojant minimalaus kapitalo reikalavimą reikėtų naudoti duomenis, kurie geriausiai 
atspindi visą riziką, t. y. mokumo kapitalo reikalavimą. Siekiant geresnio reguliavimo 
svarbiau gauti tinkamas ir išsamias metines apskaitos ataskaitas. Taip pat kyla klausimas dėl 
priežiūros institucijų pajėgumo ir išteklių, kurie leistų gauti ketvirčio atskaitas. Tačiau 
priežiūros institucijos turėtų turėti teisę reikalauti daugiau, jei mano, kad to reikia (pvz., jei 
įmonė kelia nerimą arba sparčiai vystosi ar plečiasi).
(Taip pat žr. 35 konstatuojamąją dalį.)

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
130 straipsnio 4 dalies 5a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos gali atsižvelgti į tai, 
ar atitinkamos institucijos, prekiaujančios 
nereguliuojamomis ar alternatyviomis
investicinėmis priemonėmis, laikosi 
savanoriškų elgesio ir skaidrumo 
kodeksų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant skatinti naudoti elgesio kodeksus (pvz., skirtus rizikos draudimo 
fondams ir privačiam kapitalui), taip pat užtikrinti, kad investicijas suprastų priežiūros 
institucijos.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
131 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 1 dalis nepažeidžia reikalavimų, 
kuriuos gali nustatyti valstybės narės 
priežiūros institucijos, atsižvelgiant į 
visuomenės interesus nustatyti 
įpareigojimus dėl turto ar referencinės 
vertės, su kuriais gali būti susietos 
išmokos pagal draudimo sutartį, jei 
investicijų riziką prisiima draudėjai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal konsoliduotą gyvybės draudimo direktyvą šiuo metu priežiūros institucijos gali 
nustatyti taisykles, kurios reglamentuotų, koks turtas gali būti susietas su draudimo 
sutartimis, susijusiomis su investiciniais vienetais (t. y. produktais, panašiais į siūlomus 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS). Svarbu, 
kad šis ryšys išliktų siekiant išvengti poveikio įvairiems sektoriams, pvz., tiems, kuriuose 
KIPVPS, palyginti su investicijų sistemomis, nesusijusiomis su KIPVPS, taikomos griežtesnės 
taisyklės, reglamentuojančios, su kuo galima susieti investicinius vienetus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
142 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudimo ar perdraudimo įmonei 
leidimą išdavusi buveinės valstybės narės 
priežiūros institucija jį panaikina šiais 
atvejais:

1. Draudimo ar perdraudimo įmonei 
leidimą išdavusi buveinės valstybės narės 
priežiūros institucija, kuri ir toliau tęsia 
būtiną priežiūrą, jį panaikina šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant, kad priežiūros institucijai reikia tvirtai įsikišti, kai pažeidžiamas minimalaus 
kapitalo reikalavimas (dėl šios priežasties frazė „gali jį panaikinti“ naujoje redakcijoje 
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pakeičiama fraze „jį panaikina“), svarbu paaiškinti, jog visiškas leidimo panaikinimas susijęs 
su naujai įsteigtomis įmonėmis. Kitų įmonių atžvilgiu priežiūros institucijos ir toliau turėtų 
galėti imtis visų priemonių, kurių reikia norint apsaugoti draudėjų interesus ir užtikrinti, kad 
būtų vykdomi įsipareigojimai pagal perdraudimo sutartis (pvz., vykstant likvidavimo 
procedūrai ir pan.). 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
142 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įmonė nesilaiko minimalaus kapitalo 
reikalavimo, ir priežiūros institucija mano, 
kad pateiktas finansinis planas yra aiškiai 
netinkamas, arba minėta įmonė neįvykdo 
patvirtinto plano per tris mėnesius nuo to 
laiko, kai buvo pastebėta, kad nesilaikoma 
minimalaus kapitalo reikalavimo;

c) įmonė nesilaiko minimalaus kapitalo 
reikalavimo, ir priežiūros institucija mano, 
kad pateiktas finansinis planas yra aiškiai 
netinkamas, arba minėta įmonė neįvykdo 
patvirtinto plano per tris mėnesius nuo to 
laiko, kai buvo pastebėta, kad nesilaikoma 
minimalaus kapitalo reikalavimo; atėmus 
leidimą šiomis aplinkybėmis niekaip 
nenutraukiama priežiūra, susijusi su 
draudėjų interesų apsauga ir likvidavimo, 
perėmimo ar panašių procedūrų 
priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant, kad priežiūros institucijai reikia tvirtai įsikišti, kai pažeidžiamas minimalaus 
kapitalo reikalavimas (dėl šios priežasties frazė „gali jį panaikinti“ naujoje redakcijoje 
pakeičiama fraze „jį panaikina“), svarbu paaiškinti, jog visiškas leidimo panaikinimas susijęs 
su naujai įsteigtomis įmonėmis. Kitų įmonių atžvilgiu priežiūros institucijos ir toliau turėtų 
galėti imtis visų priemonių, kurių reikia norint apsaugoti draudėjų interesus ir užtikrinti, kad 
būtų vykdomi įsipareigojimai pagal perdraudimo sutartis (pvz., vykstant likvidavimo 
procedūrai ir pan.). 
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
234 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) svarbiausias grupės paramos šaltinis 
yra nuosavos lėšos, kurias patronuojanti 
įmonė perveda savo dukterinėms 
įmonėms; jei naudojama grupės parama, 
susijusi su vienos dukterinės įmonės 
parama kitai dukterinei įmonei, 
numatomos teisiškai įgyvendinamos 
sutartys ar kitos priemonės, kurios 
užtikrintų teisę perkelti kapitalą ir (arba) 
teikti subordinuotas paskolas arba 
kryžmines garantijas, išskyrus tuos 
atvejus, kai toks kapitalo perkėlimas ar 
skolinimas akivaizdžiai neteisingas arba 
dėl jo paties būtų pažeistas dukterinės 
įmonės, iš kurios siekta gauti grupės 
paramą, minimalaus kapitalo 
reikalavimas;

Or. en

Pagrindimas

Norint atlikti perkėlimą iš vienos dukterinės įmonės į kitą, reikės abipusių sutartinių 
įsipareigojimų. Šis klausimas buvo taip sprendžiamas ir anksčiau.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 251 – paragraph 6 a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priežiūros institucija veikia 
kaip grupės priežiūros institucija, 
nediskriminuojant pripažįstama, kad ji tai 
daro; taigi teisėti veiksmai (įskaitant 
kapitalo perkėlimą, tačiau juo 
neapsiribojant), kurių imamasi vykdant 
grupės priežiūros institucijos užduotis, 
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nelaikomi, remiantis tos priežiūros 
institucijos nacionaliniais įgaliojimais, 
prieštaraujančiais valstybės narės ar tos 
valstybės narės draudėjų interesams.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė priežiūros institucija, kuri yra grupės priežiūros institucija, įpareigota veikti 
vadovaujantis grupės interesais. Nacionalinės priežiūros institucijos neturėtų nerimauti dėl 
to, kad dėl minėtuoju pagrindu priimamų sprendimų jas gali paduoti į teismą jų valstybės 
narės draudėjai, kuriems, jų nuomone, tokie veiksmai padarė žalos.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
253 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos atitinkamų savo pareigų, 
šios institucijos, nesvarbu, ar jos 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje 
ar ne, teikia viena kitai esminę arba svarbą
informaciją, kuri sudaro sąlygas arba 
padeda kitoms institucijoms vykdyti 
priežiūrą pagal šią direktyvą. Šiuo tikslu 
susijusios priežiūros institucijos ir grupės 
priežiūros institucija pagal pareikalavimą
perduoda visą svarbią informaciją ir savo 
iniciatyva perduoda visą esminę 
informaciją.

Nepažeisdamos atitinkamų savo pareigų, 
šios institucijos, nesvarbu, ar jos 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje 
ar ne, teikia viena visą informaciją, kuri 
padėtų kitoms institucijoms vykdyti 
priežiūrą pagal šią direktyvą. Šiuo tikslu 
susijusios priežiūros institucijos ir grupės 
priežiūros institucija perduoda visą 
informaciją savo iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Būtina tiksliau paaiškinti, kad grupės priežiūroje dalyvauja visos priežiūros institucijos, visos 
jos turi galimybę įprasta tvarka susipažinti su dokumentais ir aktyviai dalyvauti priimant 
sprendimus, norint, kad priežiūros institucijos veiktų kaip tikra kolegija.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
262 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Jei kontroliuojanti įmonė ar 
patronuojanti įmonė nesilaiko grupės 
paramos reikalavimų, grupės priežiūros 
institucija gali nuspręsti, kad priežiūra 
grupės lygmeniu bus nutraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime numatyta sankcija, dėl kurios prarandami visi su buvimu grupėje susiję privalumai 
kapitalo požiūriu, jei nesilaikoma grupės paramos reikalavimų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
304 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nepaisant 1 dalies ir atsižvelgiant į 
251 straipsnio 4 dalyje numatytą 
sprendimų priėmimo procedūrą, pagal 
reglamentą, kuris turi įsigalioti tą pačią 
dieną kaip ir ši direktyva, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komitetui suteikiamas juridinio 
asmens statusas.

Or. en

Pagrindimas

CEIOPS suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus, pvz., spręsti ginčus dėl grupės paramos. 
Jei būtų pateiktas teisinis ieškinys dėl bet kurio minėtojo sprendimo, pageidautina, kad 
CEIOPS būtų bet kurio proceso šalis, užuot būtų atstovaujamas Komisijos; be to, taip būtų 
užtikrinta didesnė atskaitomybė. Remiantis 2006 m. gegužės 2 d. sprendimu, kurį Europos 
Teisingumo Teismas priėmė byloje C-217/04, 95 straipsnis gali būti teisinis pagrindas norint 
įsteigti įstaigą. Pagal analogiją panašią išvadą galima daryti dėl 47 straipsnio.
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