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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Solvency II is a directive that updates the 14 existing directives on insurance and reinsurance. 
It is in a recast format so that only the new parts are open for amendment. 

The main purpose of the directive is to make the capital, or solvency requirements, depend 
upon risk, analysed in the context of the whole business of the undertaking. This is qualitative 
as well as quantitative. In particular it should be noted that insurance companies are exposed 
to risk not only for liabilities but also in the assets that they hold to cover those liabilities. 
Indeed failures of insurance companies have more often been as a result of asset problems 
than liability problems. 

The risk analysis is done on the basis of models. Standard models can be used but large 
undertakings will also be able, indeed expected, to develop their own internal models which 
will be approved by the supervisor. Groups can also request that they be supervised as a 
whole so as to benefit from the greater diversification that it brings into the risk calculations, 
resulting in a lower capital requirement than would be the case for the sum of the solo entities.

Capital is divided into a minimum capital requirement (MCR) which is the level that each 
undertaking must always have in order to continue in full authorisation. The Solvency Capital 
Requirement (SCR), is a higher level of capital that should normally be held and, if breached, 
acts as an early warning for supervisory intervention. The additional SCR assets, over and 
above the MCR, may be held at Group (parent or holding company) level. If a subsidiary falls 
below the MCR (and normally before that is reached) supervisors will require transfer of 
capital to the subsidiary. 

Fundamental to operation of the group supervisory processes is cooperation between national 
supervisors in the host states with subsidiaries and the home state of the parent company.  The 
supervisor from the home country of the parent company has an enhanced role as the 'group 
supervisor'.  The Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
(CEIOPS) also has a role in dispute settlement between supervisors and achieving regulatory 
convergence. 

Within this framework there are several areas that it is wished to draw to the particular 
attention of the legal affairs committee:

Group Supervision

It is necessary to make it clearer that all supervisors are involved in group supervision, that all 
should have access to documentation as a routine matter and be dynamically involved in 
decision making. 

Transfer of Funds in Group Support

Ensuring that funds are movable between undertakings is paramount. If spare funds are with 
the parent or holding company then it is much more straightforward to have legal structures in 
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place enabling the transfer, and this may be the best option at least in the first instance. 
However it is not unknown for groups to move funds between subsidiaries and so a legally 
enforceable mechanism for doing that is also envisaged. This would seem to require a 
contractual basis between each respective pair of subsidiaries.  

National Supervisory Resources and Responsibility

The new supervisory regime requires an in depth understanding of both asset and liability 
risk. Decisions are both quantitative and qualitative. It is essential that supervisors have the 
resources to do this thoroughly, across all undertakings, not just those that are perceived as 
crucial to market stability. 

It also needs to be clarified that when national supervisors act as group supervisors they have 
a mandate beyond that which is purely national and they must safeguard the interests of all 
policyholders. Actions properly taken as a group supervisor should not result in legal 
proceedings that those actions have compromised national responsibilities.

Legal Entity for CEIOPS

At present CEIOPS does not have a legal entity but is an advisory committee to the 
Commission. Given the specialist nature of some of the advice, it is in essence a decision, 
however it is phrased. If CEIOPS had a legal entity it would be more accountable for that 
advice. This could be done via a Regulation entering into force at the latest with the 
implementation of this directive unless it has been done by other channels, for example as part 
of the Lamfalussy review. The ECJ Case C-217/04 of 2 May 2006 which indicates that 
Article 95 can be a basis for setting up a body could, by extension, also apply to Article 47 on 
which this directive is based.

Achieving a consistent EU approach to supervisory liability

In general in the EU there is a ‘regulator friendly’ view of liability and any claim for 
compensation can generally only be made on the basis of gross negligence or bad faith, 
although the test varies in different countries. The ECJ has said this approach does not run 
counter to EU law. In particular in the Peter Paul case the ECJ ruled that a Member State can 
(as Germany did) legislate that supervisors fulfil functions only in the public interest and 
thereby preclude individuals from claiming compensation for defective supervision. 

So the question is a political one as to whether one wishes to recognise some right to 
reparation against supervisory authorities. It was certainly the view of the Parliament to do so 
in the vote on the Equitable Life enquiry and it certainly seems reasonable, in the context of 
group supervisory functions going cross border, for there to be more harmonisation (indeed 
this probably provides the legal base).

However, it is also clear that supervisors must not be penalised for making the wrong decision 
or be impeded in their jobs, so it is reasonable for liability to be limited to relatively rare 
instances of gross negligence or bad faith. A mechanism for reparation could be included in 
more general compensation or guarantee schemes. 
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Court treatment of SCR and MCR

There are several outstanding proposals for the calculation of MCR. Some prefer the method 
of calculation to be independent of the SCR computation. Given that the asset and liability 
risk are both important and that the method of calculating the SCR has been devised to be the 
best measure of that, it seems optimal for that best method of calculation to be used. If the 
MCR is, or incorporates, a fixed percentage of the SCR that will also ensure that they stay in 
proper relation to one another to serve their purpose for sequential triggering of the associated 
supervisory interventions. 

In some instances, such as for winding up procedures, it may be necessary for supervisors to 
take matters to court or other legal challenges relating to capital may arise. One the one hand 
it is necessary for all the capital calculations and the models to be as transparent and 
understandable as possible, but it will always take experts to verify the details to the courts. 
Therefore presentation to the court does not seem to be a reason to accept a simpler, less 
relevant computation. It may be appropriate for Member States to consider measures so that 
courts accept SCR and MCR calculations that have been through the supervisory approval 
procedure, given that this will have involved supervisors from home and host Member States 
in the case of group supervision. 

Guarantee schemes

With an increasing cross border nature to insurance business, and with cross border 
supervision, it is appropriate for there to be cross border guarantee schemes that are at least 
equivalent and take account of the supervision structures. Further work to that end is 
necessary but beyond the possibility of reasonable inclusion in this directive.

The recasting technique

Under the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the 
recasting technique for legal acts, and in particular pursuant to point 9 thereof, the 
Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European 
Parliament, the Council and the Commission, met on 13 March 2008 for the purpose of 
examining the proposal submitted by the Commission.

The said examination resulted in the Consultative Working Party’s establishing by common 
accord that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those 
identified as such. The Working Party also concluded, as regards the codification of the 
unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal 
contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its 
substance.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Considerentul A (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendament

A. întrucât grupul consultativ, alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din 
cadrul Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că 
propunerea respectivă nu cuprinde nicio 
modificare substanțială în plus față de 
cele identificate ca atare în propunere și 
întrucât, în ceea ce privește codificarea 
dispozițiilor rămase nemodificate din 
documentele anterioare cu modificările 
respective, propunerea conține o 
codificare simplă a textelor existente, fără 
nicio modificare de fond;

Or. en

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiect de rezoluție legislativă Amendament

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a 
fost modificată și aliniată pe baza 
recomandărilor grupului consultativ, 
alcătuit din reprezentanți ai serviciilor 
juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a 
fost adaptată pe baza recomandărilor 
grupului consultativ, alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din 
cadrul Parlamentului European,
Consiliului și Comisiei și astfel cum este 
modificată mai jos;

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(14a) Supravegherea bazată pe principiile 
evaluării riscurilor atât calitative cât și 
cantitative va implica probabil o creștere a 
resurselor alocate supravegherii.

Or. en

Justificare

The supervisory requirements established under Pillars 2 and 3, such as the approval of 
internal models, their monitoring and regular review, and the consequent closer cooperation 
and engagement with other supervisors and companies, is likely to mean national supervisors 
will need more resources to fulfil their enhanced responsibilities properly.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

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

(23) Este necesară promovarea 
convergenței în domeniul supravegherii 
atât în ceea ce privește instrumentele cât și 
practicile de supraveghere. Comitetul 
european al inspectorilor de asigurări și 
pensii ocupaționale, instituit prin Decizia 
Comisiei 2004/6/CE trebuie să joace un rol 
important în acest sens și să prezinte în 
mod regulat rapoarte privind progresele 
realizate. Comitetul respectiv trebuie să 
dispună de temei juridic și de 
personalitate juridică, în baza unui 
regulament nou care ar intra în vigoare în 
același timp cu prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

CEIOPS is being given decision making powers, for example to resolve disputes in group 
support. In the event that there is a legal challenge to any such decision it is desirable, and 
more accountable, if CEIOPS is a party to any proceeding rather than being represented 
solely in the personality of the Commission. The ECJ has ruled in Case C-217/04 of 2 May 
2006 that Article 95 can be a basis for setting up a body. By extension a similar conclusion 
can be made for Article 47.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 35

Text propus de Comisie Amendament

(35) Regimul de supraveghere trebuie să 
prevadă o cerință privind fondurile proprii 
variabilă în funcție de riscuri, bazată pe un 
calcul prospectiv, pentru a se asigura 
intervenția precisă și rapidă a autorităților 
de supraveghere (nivelul necesar de capital 
pentru încadrarea in limita de solvabilitate 
-the Solvency Capital Requirement), și un 
nivel minim de securitate sub care nu ar 
trebui să se situeze resursele financiare 
(capitalul minim obligatoriu - Minimum 
Capital Requirement). Ambele cerințe 
privind fondurile proprii trebuie 
armonizate pe întreg teritoriul Comunității 
pentru a se asigura un nivel adecvat de 
protecție titularilor de polițe de asigurare.

(35) Regimul de supraveghere trebuie să 
prevadă o cerință privind fondurile proprii 
variabilă în funcție de riscuri, bazată pe un 
calcul prospectiv, pentru a se asigura 
intervenția precisă și rapidă a autorităților 
de supraveghere (nivelul necesar de capital 
pentru încadrarea in limita de solvabilitate 
-the Solvency Capital Requirement) și un 
nivel minim de securitate sub care nu ar 
trebui să se situeze resursele financiare 
(capitalul minim obligatoriu - Minimum 
Capital Requirement). Capitalul minim
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) se exprimă ca un procentaj 
din nivelul necesar de capital pentru 
încadrarea in limita de solvabilitate (the 
Solvency Capital Requirement). Ambele 
cerințe privind fondurile proprii trebuie 
armonizate pe întreg teritoriul Comunității 
pentru a se asigura un nivel adecvat de 
protecție titularilor de polițe de asigurare.

Or. en

Justificare

The purpose of the SCR is ultimately to act as an early warning signal to both supervisors 
and companies that if breached will result in enhanced supervisory involvement. The MCR 
acts as a last level of intervention that hopefully will be avoided through the SCR alert. It 
should be risk sensitive so as to adequately reflect the true risk of the company and thus 
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exposure of risk to policyholders and the best calculation of risk is provided by the SCR.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 75

Text propus de Comisie Amendament

(75) Autoritățile de supraveghere trebuie 
să aibă acces la toate informațiile 
pertinente în cadrul exercitării controlului 
de grup. Este necesară instituirea unei 
cooperări între autoritățile responsabile cu 
supravegherea întreprinderilor de asigurare 
sau de reasigurare, precum și între acestea 
și autoritățile responsabile cu 
supravegherea întreprinderilor active în 
alte sectoare financiare.

(75) Inspectorii din toate statele membre 
în care este stabilită o întreprindere din 
grup trebuie să participe la controlul de 
grup. Aceștia trebuie să aibă sistematic 
acces la documentație și trebuie să 
participe în mod activ la procesul 
decizional. Este necesară instituirea unei 
cooperări între autoritățile responsabile cu 
supravegherea întreprinderilor de asigurare 
sau de reasigurare, precum și între acestea 
și autoritățile responsabile cu 
supravegherea întreprinderilor active în 
alte sectoare financiare.

Or. en

Justificare

Supervisors would essentially be a College.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 95 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(95a) Având în vedere extinderea 
dimensiunii transfrontaliere a sectorului 
asigurărilor și supravegherea 
transfrontalieră, sunt necesare sisteme de 
garantare care să ia în considerare 
structurile de supraveghere. În acest scop, 
sunt necesare acțiuni suplimentare, dar 
care să depășească domeniul de aplicare 
al prezentei directive,
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Or. en

Justificare

Work is underway on insurance guarantees schemes with a Commission consultation in the 
pipeline.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 27

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre garantează că autorităților 
de supraveghere le sunt alocate mijloacele 
necesare pentru a îndeplini obiectivul 
principal al supravegherii, care constă în 
garantarea protecției titularilor sau a 
beneficiarilor de polițe de asigurare.

Statele membre garantează că autorităților 
de supraveghere le sunt alocate mijloacele 
necesare și că acestea dispun de expertiza 
și de capacitatea necesare pentru a 
îndeplini obiectivul principal al 
supravegherii, care constă în garantarea 
protecției titularilor sau a beneficiarilor de 
polițe de asigurare.

Or. en

Justificare

The supervisory requirements established under Pillars 2 and 3, such as the approval of 
internal models, their monitoring and regular review, and the consequent closer cooperation 
and engagement with other supervisors and companies, is likely to mean national supervisors 
will need more resources to fulfil their enhanced responsibilities properly. 

Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre recunosc dreptul la 
compensații, prin intermediul sistemelor 
de garantare sau de alt tip, opozabil 
autorităților de supraveghere sau chiar 
statului membru, în situații de gravă 
neglijență sau de rea-credință.
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Or. en

Justificarea

To provide consistency over the EU.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre asigură că cerințele 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
aplicate în mod proporțional în raport cu 
natura, complexitatea și amploarea 
riscurilor inerente activității unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare.

(3) Statele membre asigură că cerințele 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
aplicate în mod proporțional în raport cu 
natura, complexitatea și amploarea
riscurilor inerente activității unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare, independent de importanța 
întreprinderii respective asupra stabilității 
financiare generale a pieței.

Or. en

Justificare

All businesses should be regulated. Those of great importance may receive greater attention 
due to their 'nature', but omitting this wording (present in the corresponding recital 14) may 
indicate selective supervision is envisaged.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Statele membre garantează că 
instanțele naționale recunosc valorile 
capitalului minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement)și ale nivelului 
necesar de capital pentru încadrarea in 
limita de solvabilitate (the Solvency 
Capital Requirement) stabilite în cadrul 
procesului de supraveghere, cu excepția 
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cazului în care aceste valori sunt în mod 
manifest eronate.

Or. en

Justificare

To simplify court proceedings, for example for winding up, it should not be necessary to 
prove calculations that have been accepted by experts.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Funcția actuarială este exercitată de 
persoane care au cunoștințe suficiente în 
domeniul matematicii actuariale și 
financiare și care, dacă este necesar, pot
face dovada unei experiențe și a unei 
expertize adecvate, în raport cu normele 
profesionale și cu celelalte norme în 
vigoare.

(2) Funcția actuarială este exercitată de 
persoane care au cunoștințe suficiente în 
domeniul matematicii actuariale și 
financiare și care, dacă este necesar, pot 
face dovada unei experiențe și a unei 
expertize adecvate, în raport cu normele 
profesionale și cu celelalte norme în 
vigoare.

Or. en

Justificare

To ensure proper resource and knowledge.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) în cazul în care în urma unor asemenea 
informații concurenții întreprinderii obțin
avantaje neloiale importante;

(a) în cazul în care, în urma divulgării unor 
asemenea informații, întreprinderea ar 
suferi un prejudiciu comercial neloial;

Or. en
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Justificare

The test should be 'harm' to the undertaking. This may be through unfair competition or 
otherwise.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 70

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre se asigură că autoritățile de 
supraveghere participă la activitățile 
Comitetului european al inspectorilor de 
asigurări și pensii ocupaționale, în temeiul 
articolului 2 alineatul (2) din Decizia 
2004/6/CE a Comisiei.

Statele membre se asigură că autoritățile de 
supraveghere participă la activitățile 
Comitetului european al inspectorilor de 
asigurări și pensii ocupaționale, în temeiul 
articolului 2 alineatul (2) din Decizia 
2004/6/CE a Comisiei și că mandatele 
naționale conferite inspectorilor nu 
afectează îndeplinirea de către aceștia a 
îndatoririlor care le revin în calitate de 
membri ai Comitetului respectiv sau în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

The advice of CEIOPS must be fair and honest and must not be politically compromised. 
Therefore national supervisors must be in a position to communicate and fully engage with 
each other.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 76 - alineatul 2 - paragraful al doilea

Text propus de Comisie Amendament

Calculul celei mai bune estimări se face pe 
baza unor informații actuale, fiabile și a 
unor ipoteze realiste, utilizâdu-se metode 
actuariale și tehnici statistice adecvate.

Calculul celei mai bune estimări se face pe 
baza unor informații actuale, fiabile și a 
unor ipoteze realiste, utilizâdu-se metode 
actuariale și tehnici statistice adecvate, 
aplicabile și pertinente.

Or. en
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Justificare

Adequate is insufficient given that "applicability and relevance" appears in Article 83.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 109– paragraful 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) parametrii de corelare; (c) parametrii de corelare și procedurile de 
actualizare a acestor parametri;

Or. en

Justificare

As has been shown by the recent financial crisis correlation parameters may need to be 
adjusted quickly.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 119 – alineatul 2 – paragraful întâi

Text propus de Comisie Amendament

(2) Metodele folosite la calcularea 
previziunilor de distribuție a 
probabilităților se bazează pe tehnici 
actuariale și statistice adecvate și sunt 
coerente cu metodele folosite pentru 
calcularea provizioanelor tehnice.

(2) Metodele folosite la calcularea 
previziunilor de distribuție a 
probabilităților se bazează pe tehnici 
actuariale și statistice adecvate, aplicabile 
și pertinente și sunt coerente cu metodele 
folosite pentru calcularea provizioanelor 
tehnice.

Or. en

Justificare

Adequate is insufficient given that "applicability and relevance" appears in Article 83.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 127

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calibrează sub 
forma unui procent din provizioanele 
tehnice bazate pe 33% din ultimul nivel 
necesar de capital pentru încadrarea in 
limita de solvabilitate (the Solvency 
Capital Requirement) aprobat de 
inspector; nivelul capitalului minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) se calibrează după valoarea 
de risc a fondurilor proprii de bază ale 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare respective, cu un nivel de 
încredere de 80%, pe o perioadă de un an;
În plus, capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calculează în conformitate cu următoarele 
principii:

(a) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calculează în mod 
clar și simplu, astfel încât să se asigure că 
acest calcul poate fi auditat;

(a) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) se calculează în mod 
clar și simplu, astfel încât să se asigure că 
acest calcul poate fi auditat;

(b) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) corespunde cu suma 
fondurilor proprii de bază eligibile, sub 
nivelul căreia titularii polițelor de asigurare 
și beneficiarii ar fi expuși unui nivel 
inacceptabil de risc dacă întreprinderilor de 
asigurare și de reasigurare li s-ar permite să 
își continue activitatea;

(b) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) corespunde cu 
valoarea fondurilor proprii de bază eligibile 
sub nivelul căreia titularii polițelor de 
asigurare și beneficiarii ar fi expuși unui 
nivel inacceptabil de risc dacă 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare li s-ar permite să își continue 
activitatea;

(c) nivelul capitalului minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) se 
calibrează în funcție de valoarea de risc a 
fondurilor proprii de bază ale 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare respective, cu un nivel de 
încredere de 80% - 90%, pe o perioadă de 
un an;
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(d) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) are un nivel planșeu 
absolut de 1 000 000 EUR în cazul 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare generală și de 2 000 000 EUR 
în cazul întreprinderilor de asigurare de 
viață.

(d) Capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) are un nivel planșeu 
absolut de 1 000 000 EUR în cazul 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare generală și de 2 000 000 EUR 
în cazul întreprinderilor de asigurare de 
viață.

(2) Întreprinderile de asigurare sau de 
reasigurare calculează capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) cel puțin o dată pe trimestru
și comunică rezultatul acestui calcul 
autorităților de supraveghere.

(2) Întreprinderile de asigurare sau de 
reasigurare calculează Capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) cel puțin o dată pe an și 
comunică rezultatul acestui calcul 
autorităților de supraveghere.

(2a) Autoritățile de supraveghere au 
dreptul să solicite prezentarea calculelor 
privind capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) mai 
frecvent.

Or. en

Justificare

The MCR calculation should use the best computations of all risk, i.e. the SCR. In the interest 
of better regulation it is more important to have proper and thorough annual account 
reporting. There is also a question of capacity and resources on the part of the supervisor in 
receiving quarterly reports. However, they should have the right to request more should they 
deem it necessary, for example if an undertaking causes concern or is rapidly changing or 
expanding.
(Also see recital 35)

Amendamentul 19

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

Text propus de Comisie Amendament

Inspectorii pot lua în considerare dacă 
instituțiile relevante care utilizează 
investițiile nereglementate sau alternative 
aderă la coduri voluntare de conduită și la 
principiul transparenței.
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Or. en

Justificare

To encourage use of codes of conducts such as for hedge funds and private equity and 
encourage and enable full understanding of investments by supervisors.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 131 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Dispozițiile alineatului (1) se aplică 
fără a aduce atingere cerințelor care pot fi 
stabilite de autoritățile de supraveghere 
din statul membru și care privesc 
angajamentul în interesul public în 
legătură cu activele sau valorile de 
referință de care pot fi legate prestațiile 
din cadrul poliței de asigurare în cazul în 
care riscul de investiție este suportat de 
persoanele asigurate.

Or. en

Justificare

At the moment under the Consolidated Life Directive supervisory authorities are able to set 
rules over what assets can be linked to unit-linked insurance contracts (ie. UCITS-like 
products). It is important that this link remains so as to avoid cross-sectoral implications 
where, for example, stricter rules apply to UCITS than non-ucits investment schemes as to 
what these units can be linked to.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 142 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritățile de supraveghere din statul 
membru de origine retrag autorizația 
acordată unei întreprinderi de asigurare sau 

(1) Autoritățile de supraveghere din statul 
membru de origine, deși continuă 
efectuarea tuturor activităților de 
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de reasigurare în următoarele cazuri: supraveghre necesare, retrag autorizația 
acordată unei întreprinderi de asigurare sau 
de reasigurare în următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Acknowledging the need for strong supervisory intervention when the MCR is breached
(hence the recast from "may" to "shall"), it is important to clarify that the full withdrawal of 
authorisation relates to newly established undertakings, and that in regards to other 
undertakings supervisory authorities should be able to take all measures necessary to 
safeguard the interests of policyholders, and obligations under reinsurance contracts, in 
proceedings such as winding-up etc. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 142– paragraful 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) întreprinderea nu îndeplinește cerința 
privind capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) și
autoritatea de supraveghere consideră că 
planul de finanțare prezentat este în mod 
manifest inadecvat, sau întreprinderea 
respectivă nu aplică planul adoptat în 
termen de trei luni din momentul în care se 
contată neîndeplinirea cerinței privind 
capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) . 

(c) întreprinderea nu îndeplinește cerința 
privind capitalul minim obligatoriu 
(Minimum Capital Requirement) și
autoritatea de supraveghere consideră că 
planul de finanțare prezentat este în mod 
manifest inadecvat, sau întreprinderea 
respectivă nu aplică planul adoptat în 
termen de trei luni din momentul în care se 
contată neîndeplinirea cerinței privind 
capitalul minim obligatoriu (Minimum 
Capital Requirement) ; retragerea 
autorizației în aceste condiții nu are ca 
rezultat încetarea supravegherii realizate 
în scopul apărării intereselor titularilor 
polițelor de asigurare și supravegherii 
lichidărilor, achizițiilor sau a procedurilor 
similare. 

Or. en

Justificare

Acknowledging the need for strong supervisory intervention when the MCR is breached 
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(hence the recast from "may" to "shall"), it is important to clarify that the full withdrawal of 
authorisation relates to newly established undertakings, and that in regards to other 
undertakings supervisory authorities should be able to take all measures necessary to 
safeguard the interests of policyholders, and obligations under reinsurance contracts, in 
proceedings such as winding-up etc. 

Amendamentul 23

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

Text propus de Comisie Amendament

(ca) fondurile proprii transferate de la 
întreprinderea mamă către filială 
constituie principala sursă de sprijin în 
cadrul grupului; în cazul în care se 
utilizează grupul este sprijinit prin acțiuni 
la nivelul filialelor, trebuie să existe 
contracte care produc efecte juridice sau 
alte mecanisme pentru a asigura dreptul 
de circulație a capitalului și/sau pentru a 
furniza împrumuturi subordonate sau 
garanții transversale, în afară de cazul în 
care un astfel de transfer de capital sau 
împrumut este în mod manifest incorect 
sau ar constitui în sine o încălcare a 
cerinței privind capitalul minim 
obligatoriu (Minimum Capital 
Requirement) al filialei de la care s-a 
solicitat sprijinirea grupului;

Or. en

Justificare

Subsidiary to subsidiary transfer will require mutual contractual obligations. Precedents for 
this exist.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 251 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Statele membre se asigură că atunci 
când o autoritate de supraveghere 
acționează în calitate de inspector al 
grupului această acțiune este recunoscută 
în mod nediscriminatoriu; prin urmare, 
măsurile legitime adoptate de aceasta în 
calitate de inspector al grupului, care 
includ transferurile de capital fără a se 
limita la acestea, nu sunt considerate, 
având în vedere mandatul național al 
inspectorului respectiv, ca fiind contrare 
intereselor statului membru sau titularilor 
de polițe de asigurare din statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

As Group supervisor the national supervisor of the home member state has a duty to act in the 
interest of the group. National supervisors should not be worried that decisions made on this 
basis could result in their being sued by policyholders from the home member state who 
believed this action to be to their detriment.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 253 – alineatul 1 – paragraful al doilea 

Text propus de Comisie Amendament

Fără a aduce atingere competențelor lor 
respective, aceste autorități de 
supraveghere fie că sunt stabilite sau nu în 
același stat membru, își comunică orice 
informații esențiale sau pertinente care le 
pot permite sau facilita exercitarea 
sarcinilor de supraveghere celorlalte 
autorități de supraveghere prevăzute în 
prezenta directivă. În acest sens, 

Fără a aduce atingere competențelor lor 
respective, aceste autorități de 
supraveghere fie că sunt stabilite sau nu în 
același stat membru, își comunică toate 
informațiile pentru a le facilita exercitarea 
sarcinilor de supraveghere celorlalte 
autorități de supraveghere prevăzute în 
prezenta directivă. În acest sens, 
autoritățile de supraveghere respective și 
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autoritățile de supraveghere respective și 
inspectorul grupului comunică la cerere
toate informațiile pertinente și comunică 
din proprie inițiativă toate informațiile 
esențiale.

inspectorul grupului comunică toate 
informațiile din proprie inițiativă.

Or. en

Justificare

It is necessary to make it clearer that all supervisors are involved in group supervision, that 
all should have access to documentation as a routine matter and be dynamically involved in 
decision making, so as to constitute a proper College.

Amendamentul 26

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În cazul nerespectării cerințelor 
privind sprijinirea grupului de către o 
societate holding sau o întreprindere -
mamă, inspectorul grupului poate stabili 
că supravegherea pe bază de grup trebuie 
să se încheie.

Or. en

Justificare

A sanction to lose all capital advantages of being in a group in the event of defaulting on 
group support obligations.

Amendamentul 27

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Justificare

CEIOPS is being given decision making powers, for example to resolve disputes in group 
support. In the event that there is a legal challenge to any such decision it is desirable, and 
more accountable, if CEIOPS is a party to any proceeding rather than being represented 
solely in the personality of the Commission. The ECJ has ruled in Case C-217/04 of 2 May 
2006 that Article 95 can be a basis for setting up a body. By extension a similar conclusion 
can be made for Article 47.
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