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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva o solventnosti II posodablja štirinajst obstoječih direktiv o zavarovanju in 
pozavarovanju. Ker gre za prenovo, je mogoče predloge sprememb vlagati samo k novemu 
besedilu. 

Glavni namen direktive je opredeliti kapitalske zahteve oziroma zahteve glede solventnosti ob 
upoštevanju tveganja, ugotovljenega na podlagi celotnega poslovanja zavarovalnice. To je 
tako kvalitativno kot kvantitativno. Še posebej je treba poudariti, da so zavarovalnice 
izpostavljene tveganju ne samo v zvezi z obveznostmi, temveč tudi s sredstvi, ki jih imajo za 
pokritje teh obveznosti. Njihov neuspeh je bil dejansko večkrat posledica težav s sredstvi kot 
težav z obveznostmi. 

Analiza tveganja naj bi se izvajala na podlagi modelov. Ti modeli so lahko standardni, vendar 
bodo lahko oziroma naj bi velike zavarovalnice razvile lastne modele, ki jih bo moral potrditi 
nadzorni organ. Skupine bodo lahko zahtevale, da se jih nadzira kot celoto, da bodo bolje 
izkoristile učinke diverzifikacije pri izračunu tveganj, zaradi česar bodo kapitalske zahteve 
manjše, kot če bi sešteli zahteve za posamezne samostojne subjekte.

Kapitalske zahteve so razdeljene na zahtevani minimalni kapital, to je raven kapitala, ki ga 
mora imeti vsaka zavarovalnica, da lahko še naprej posluje z dovoljenjem. Zahtevani 
solventnostni kapital je raven kapitala, ki naj bi ga zavarovalnica običajno imela, in če je ta 
meja presežena, je to opozorilo, da utegne posredovati nadzorni organ. Skupina (matično 
podjetje ali holding) ima lahko dodatna solventnostna sredstva, ki presegajo zahtevani 
minimalni kapital. Če podružnica ne more več zagotoviti zahtevanega minimalnega kapitala 
(in običajno takrat, preden ga doseže), nadzorni organ zahteva prenos kapitala v podružnico. 

Za uspešen nadzor skupin je osrednjega pomena sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi 
organi v državah gostiteljicah, kjer so podružnice, in v državi, kjer ima sedež matično 
podjetje. Nadzorni organ iz države, kjer ima sedež matično podjetje, ima kot nadzornik 
skupine večjo vlogo. Naloga Odbora evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (CEIOPS) je poravnava sporov med nadzorniki in zbliževanje predpisov. 

V tem okviru je nekaj področij, na katera je treba Odbor za pravne zadeve še posebej 
opozoriti:

Nadzor skupin

Bolje je treba pojasniti, da so pri nadzoru skupin udeleženi vsi nadzorni organi, da morajo 
imeti vsi rutinski dostop do dokumentacije in da dejavno sodelujejo pri odločanju. 

Prenos sredstev za pomoč skupine

Nujno je treba omogočiti prenos sredstev med zavarovalnicami. Če ima matična družba ali 
holding na voljo sredstva, ki jih ne potrebuje, je veliko preprosteje, če obstaja pravna 
struktura, ki omogoča prenos teh sredstev, in to je lahko vsaj v prvi fazi najboljša možnost. 
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Ker lahko skupine prenašajo sredstva tudi med podružnicami, je bil za to predviden zakonsko 
izvršljiv mehanizem, za kar je potrebna pogodba med posameznimi pari podružnic.

Nacionalni nadzorni viri in odgovornost

Nov nadzorni režim zahteva poglobljeno razumevanje tveganja v zvezi s premoženjem in 
odgovornostjo. Odločitve so količinske in kakovostne. Zato je bistveno nadzornikom 
omogočiti zadostne vire za preudarno sprejemanje odločitev v zvezi z vsemi podjetji in ne le v 
zvezi s tistimi, za katera se ocenjuje, da imajo ključno vlogo pri stabilnosti trga. 

Treba je tudi pojasniti, da imajo nacionalni nadzorniki pri opravljanju nalog nadzornika 
skupine mandat, ki presega nacionalni okvir, kar pomeni, da morajo ščititi interese vseh 
zavarovalcev. Ukrepi, ki so bili ustrezno sprejeti na ravni nadzornika skupine, ne bi smeli 
sprožiti pravnih postopkov zaradi tega, ker so bile ogrožene odgovornosti na nacionalni ravni.

Odbor evropskih zavarovalnih in pokojninskih nadzornikov (CEIOPS) kot pravna 
oseba

Trenutno CEIOPS ni pravna oseba, ampak svetovalni odbor Komisije. Glede na specialistično 
naravo nekaterih mnenj tega odbora gre pravzaprav za sklepe, ne glede na to, kako jih 
imenujemo. Če bi bil CEIOPS pravna oseba, bi nosil večjo odgovornost za svoja mnenja. To 
je mogoče doseči z uredbo, ki bi začela veljati najpozneje do začetka izvrševanja te direktive, 
ali na kakšen drug način, na primer v okviru pregleda Lamfalussyjevega postopka. Odločitev 
Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C-217/04 z dne 2. maja 2006 o tem, da je člen 95 lahko 
osnova za ustanovitev organa, kaže na to, da bi ta lahko veljala tudi za člen 47, ki je temelj te 
direktive.

Uresničevanje doslednega pristopa EU do nadzorne odgovornosti

V EU je na splošno prisotno stališče glede odgovornosti, ki je "prijazno" do nadzornikov, 
zahtevek za odškodnino pa se načeloma lahko poda le na podlagi velike malomarnosti ali 
nepoštenega ravnanja, čeprav se kontrola razlikuje v različnih državah. Sodišče Evropskih 
skupnosti je sprejelo odločitev, da to ni v nasprotju s pravom EU. Zlasti v zadevi Peter Paul je 
Sodišče presodilo, da država članica (to je storila Nemčija) lahko določi, da nadzorniki 
opravljajo naloge samo v javnem interesu in zato posamezniki ne morejo zahtevati 
odškodnine za pomanjkljivo opravljen nadzor. 

Zato ostaja politično vprašanje, ali se želi priznati pravica do odškodnine proti nadzornim 
organom. Parlament se je pri glasovanju o primeru "Equitable Life" nedvomno zavzel za to in 
zagotovo se zdi razumno omogočiti večjo stopnjo usklajevanja na področju čezmejnega 
delovanja nadzornika skupine (pravna podlaga pravzaprav izhaja iz tega).

Vendar je treba tudi pojasniti, da nadzorniki ne smejo biti kaznovani zaradi sprejetja napačnih 
odločitev, prav tako se jih ne sme ovirati pri opravljanju službenih nalog, zato se zdi razumno 
omejiti odgovornost na sorazmerno redke primere velike malomarnosti ali nepoštenega 
ravnanja. Mehanizem za odškodnino se lahko vključi v splošnejše programe za nadomestila 
ali jamstva. 
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Obravnava zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala 
na sodišču

Za izračun zahtevanega minimalnega kapitala obstajajo številni predlogi. Nekateri bi želeli, da 
bi bila metoda izračuna neodvisna od izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala. Ker sta 
tveganje sredstev in tveganje obveznosti do virov sredstev enako pomembna in ker je metoda 
izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala najboljše merilo tega tveganja, je optimalno, 
da se to metodo tudi uporabi. Če zahtevani minimalni kapital predstavlja ali vključuje določen 
delež zahtevanega solventnostnega kapitala, bosta tako tudi v ustreznem medsebojnem 
razmerju in bosta služila zaporednemu sprožanju povezanih nadzornih posegov. 

V nekaterih primerih, kot je na primer postopek likvidacije, bi bilo za nadzornike primerno, 
da zadeve predložijo sodišču, lahko pa se pojavijo s kapitalom povezana pravna vprašanja. Po 
eni strani morajo biti vsi kapitalski izračuni in modeli karseda pregledni in razumljivi, vedno 
pa bodo morali strokovnjaki podrobnosti dati v pregled sodišču. Predložitev sodišču zato ne 
sme biti razlog za sprejetje preprostejšega in manj ustreznega izračuna. Za države članice bi 
bilo primerno, da premislijo o ukrepih, da lahko sodišča sprejmejo izračune zahtevanega 
solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala, ki so prešli postopek nadzorne 
odobritve, če je to vključevalo nadzornike iz domače države članice in države članice 
gostiteljice v primeru nadzora skupine. 

Jamstveni sistemi

Ker zavarovalništvo vse bolj postaja čezmejni posel in ker je tudi nadzor čezmejni, bi bilo 
treba oblikovati tudi čezmejne jamstvene sisteme, ki bi bili vsaj enakovredni in bi upoštevali 
nadzorne strukture. Za to je potrebno nadaljnje delo, ki pa ga ni mogoče smiselno umestiti v 
to direktivo.

Način prenove

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični 
rabi metode prenove za pravne akte, še posebej z njegovo deveto točko, se je svetovalna 
delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije, srečala 13. marca 2008, da bi preučila predlog, ki ga je predložila Komisija.

Svetovalna delovna skupina je po preučitvi prišla do medsebojnega soglasja, da predlog ne 
vsebuje nikakršnih bistvenih sprememb razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Delovna 
skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
bistvenimi spremembami zaključila, da predlog Komisije vsebuje jasno kodifikacijo 
obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

A. ker po mnenju posvetovalne delovne 
skupine pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije zadevni 
predlog ne predvideva bistvenih 
sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, 
kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 
določb prejšnjih aktov in omenjene 
spremembe, zgolj kodifikacija obstoječih 
besedil brez vsebinskih sprememb,

Or. en

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil 
spremenjen in usklajen s priporočili
posvetovalne skupine pravnih služb
Parlamenta, Sveta in Komisije;

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil 
prilagojen glede na priporočila
posvetovalne delovne skupine pravnih 
služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije ter spremenjen;

Or. en



PA\716277SL.doc 7/21 PE404.605v01-00

SL

Predlog spremembe 3

Predlog direktive 
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Nadzor, temelječ na kvalitativnih in 
kvantitativnih načelih obvladovanja 
tveganja, bo verjetno zahteval večje 
nadzorne vire.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zahtev za nadzor v okviru drugega in tretjega stebra, kot je na primer odobritev, 
spremljanje in redno pregledovanje notranjih modelov ter posledično tesnejše sodelovanje z 
drugimi nadzornimi organi in zavarovalnicami, bodo nacionalni nadzorni organi potrebovali 
večje vire, če bodo hoteli ustrezno opravljali obsežnejše naloge.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive 
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Treba je spodbujati konvergentnost 
nadzora, ne samo v zvezi z nadzornimi 
orodji, temveč tudi v zvezi z nadzornimi 
praksami. Odbor evropskih nadzornikov za 
zavarovanja in poklicne pokojnine, 
ustanovljen s Sklepom Komisije 
2004/6/ES, mora igrati v zvezi s tem 
pomembno vlogo in redno poročati o 
doseženem napredku.

(23) Treba je spodbujati konvergentnost 
nadzora, ne samo v zvezi z nadzornimi 
orodji, temveč tudi v zvezi z nadzornimi 
praksami. Odbor evropskih nadzornikov za 
zavarovanja in poklicne pokojnine, 
ustanovljen s Sklepom Komisije 
2004/6/ES, mora igrati v zvezi s tem 
pomembno vlogo in redno poročati o 
doseženem napredku. Ta odbor bi moral z 
uredbo, ki bi začela veljati sočasno s to 
direktivo, dobiti pravno podlago in pravni 
status.

Or. en

Obrazložitev

Odbor evropskih zavarovalnih in pokojninskih nadzornikov (CEIOPS) bo dobil pristojnosti za 
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odločanje, na primer za reševanje sporov v zvezi s pomočjo skupine. V primeru pravnega 
spodbijanja njegovih odločitev bi bilo zaželeno in tudi odgovorno, če bi bil CEIOPS stranka v 
postopku, ne pa da ga zastopa Komisija. Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-217/04 z 
dne 2. maja 2006 razsodilo, da je člen 95 lahko podlaga za ustanovitev organa, torej si je 
mogoče smiselno podobno razlagati člen 47.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive 
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Nadzorni režim mora zagotoviti na 
tveganje občutljivo zahtevo, ki temelji na 
izračunu pričakovanj za zagotovitev 
pravilnega in pravočasnega posredovanja 
nadzornega organa (zahtevani 
solventnostni kapital), ter najnižjo stopnjo 
varnosti, pod katero znesek finančnih virov 
ne sme pasti (zahtevani minimalni kapital). 
Obe kapitalski zahtevi je treba uskladiti po 
vsej Skupnosti, da bi dosegli enotno raven 
zaščite zavarovalcev.

(35) Nadzorni režim mora zagotoviti na 
tveganje občutljivo zahtevo, ki temelji na 
izračunu pričakovanj za zagotovitev 
pravilnega in pravočasnega posredovanja 
nadzornega organa (zahtevani 
solventnostni kapital), ter najnižjo stopnjo 
varnosti, pod katero znesek finančnih virov 
ne sme pasti (zahtevani minimalni kapital). 
Zahtevani minimalni kapital bi moral biti 
izražen kot odstotni delež zahtevanega 
solventnostnega kapitala. Obe kapitalski 
zahtevi je treba uskladiti po vsej Skupnosti, 
da bi dosegli enotno raven zaščite 
zavarovalcev.

Or. en

Obrazložitev

Namen zahtevanega solventnostnega kapitala je zgodnje opozarjanje nadzornikov in 
zavarovalnic, da se bo nadzor okrepil, če bo spodnja meja za ta kapital presežena. Zahtevani 
minimalni kapital pa je sprožilec za posredovanje na zadnji stopnji, ki se mu je mogoče 
izogniti, če se upošteva opozorila glede zahtevanega solventnostnega kapitala. Minimalni 
kapital bi moral odražati dejansko tveganje zavarovalnice in izpostavljenost tveganju 
zavarovancev, najboljši izračun tveganja pa je prav zahtevani solventnostni kapital.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive 
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Nadzorni organi morajo imeti dostop 
do vseh informacij, ki so pomembne za 
izvajanje nadzora skupine. Treba je 
vzpostaviti sodelovanje med organi, 
odgovornimi za nadzor zavarovalnic in 
pozavarovalnic, ter tudi med temi organi in 
organi, odgovornimi za nadzor podjetij, ki 
delujejo v drugih finančnih sektorjih.

(75) Pri nadzoru skupine bi morali 
sodelovati nadzorni organi iz vseh držav 
članic, v katerih imajo sedeže 
zavarovalnice iz skupine. Vsi bi morali 
imeti rutinski dostop do dokumentacije in 
biti dejavno udeleženi pri odločanju.
Treba je vzpostaviti sodelovanje med 
organi, odgovornimi za nadzor 
zavarovalnic in pozavarovalnic, ter tudi 
med temi organi in organi, odgovornimi za 
nadzor podjetij, ki delujejo v drugih 
finančnih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorniki bi v bistvu sestavljali kolegij.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive 
Uvodna izjava 95 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(95a) Ker zavarovalništvo vse bolj postaja 
čezmejni posel in ker je tudi nadzor 
čezmejni, bi bilo treba oblikovati čezmejne 
jamstvene sisteme, ki bi upoštevali 
nadzorne strukture. Za to je potrebno 
nadaljnje delo, ki pa je zunaj področja 
uporabe te direktive,

Or. en

Obrazložitev

Delo v zvezi z jamstvenimi sistemi že poteka, Komisija je že sprožila posvetovanje.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive 
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
nadzornim organom zagotovljena potrebna 
sredstva za dosego glavnega cilja nadzora, 
to je zaščita zavarovalcev in upravičencev.

Države članice zagotovijo, da so 
nadzornim organom zagotovljena potrebna 
sredstva za dosego glavnega cilja nadzora, 
to je zaščita zavarovalcev in upravičencev, 
ter da imajo ustrezno strokovno znanje in 
zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zahtev za nadzor v okviru drugega in tretjega stebra, kot je na primer odobritev, 
spremljanje in redno pregledovanje notranjih modelov ter posledično tesnejše sodelovanje z 
drugimi nadzornimi organi in zavarovalnicami, bodo nacionalni nadzorni organi potrebovali 
večje vire, če bodo hoteli ustrezno opravljali obsežnejše naloge. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive 
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru hude 
malomarnosti ali nepoštenega ravnanja 
priznajo pravico do odškodnine iz 
jamstvenih sistemov ali drugih virov, 
izvršljivo proti nadzornim organom ali 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev v celotni EU.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive 
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
zahteve, ki jih določa ta direktiva, 
uporabljajo na način ki je sorazmeren glede 
na naravo, zahtevnost in obseg tveganj, ki 
so del poslov zavarovalnice ali 
pozavarovalnice.

3. Države članice zagotovijo, da se 
zahteve, ki jih določa ta direktiva, 
uporabljajo na način ki je sorazmeren glede 
na naravo, zahtevnost in obseg tveganj, ki 
so del poslov zavarovalnice ali 
pozavarovalnice, ne glede na pomen 
zadevnega podjetja za splošno finančno 
stabilnost trga.

Or. en

Obrazložitev

Treba je urediti delovanje vseh podjetij. Pomembnejšim podjetjem se lahko nameni več 
pozornosti zaradi njihove"narave", ampak izpustitev navedenega dela besedila (ki je vključen 
v uvodni izjavi 14) lahko ustvari občutek, da je predviden selektivni nadzor.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive 
Člen 36 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da njihova 
sodišča sprejmejo vrednosti zahtevanega 
minimalnega kapitala in zahtevanega 
solventnostnega kapitala, ki so bile 
opredeljene med nadzornimi postopki, 
razen če so te vrednosti očitno napačne.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve sodnih postopkov (na primer prenehanje) ne bi smelo biti potrebno 
dokazovati izračunov, ki so jih sprejeli strokovnjaki.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive 
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Aktuarsko funkcijo izvajajo osebe, ki 
imajo ustrezno znanje aktuarske in 
finančne matematike in ki lahko, če je 
primerno, dokažejo svoje zadevne izkušnje 
in strokovna znanja z ustreznimi 
strokovnimi in drugimi standardi.

2. Aktuarsko funkcijo izvajajo osebe, ki 
imajo ustrezno znanje aktuarske in 
finančne matematike, imajo sposobnosti, 
ki so sorazmerne z zapletenostjo in 
strukturo tveganja zadevnega podjetja, in 
ki lahko, če je primerno, dokažejo svoje 
zadevne izkušnje in strokovna znanja z 
ustreznimi strokovnimi in drugimi 
standardi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev ustreznih sredstev in znanja.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive 
Člen 52 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če bi z razkritjem takšnih podatkov 
konkurenčna podjetja pridobila znatno
neupravičeno prednost;

(a) če bi z razkritjem takšnih podatkov 
podjetja utrpela neupravičeno poslovno 
škodo;

Or. en

Obrazložitev

Pravilen izraz bi moral biti "škoda" za podjetje, ki lahko nastane zaradi nepoštene 
konkurence ali drugih razlogov.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive 
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nadzorni 
organi sodelujejo pri dejavnostih Odbora 
evropskih nadzornikov za zavarovanja in 
poklicne pokojnine v skladu z drugim 
odstavkom člena 2 Sklepa Komisije 
2004/6/ES.

Države članice zagotovijo, da nadzorni 
organi sodelujejo pri dejavnostih Odbora 
evropskih nadzornikov za zavarovanja in 
poklicne pokojnine v skladu z drugim 
odstavkom člena 2 Sklepa Komisije 
2004/6/ES ter da jih nacionalni mandati, 
ki so bili podeljeni tem organom, ne 
ovirajo pri njihovem delovanju in 
dolžnostih v vlogi članov tega odbora ali v 
okviru te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Mnenje Odbora evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine mora biti 
pošteno, pravično in nepolitično. Nacionalnim nadzornikom je zato treba omogočiti, da 
komunicirajo in svobodno sodelujejo med seboj.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive 
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun najboljše ocene temelji na tekočih 
in verodostojnih podatkih ter realnih 
predpostavkah in se izvede z uporabo 
ustreznih aktuarskih metod in statističnih 
tehnik.

Izračun najboljše ocene temelji na tekočih 
in verodostojnih podatkih ter realnih 
predpostavkah in se izvede z uporabo 
ustreznih, veljavnih in relevantnih 
aktuarskih metod in statističnih tehnik.

Or. en

Obrazložitev

Beseda ustreznost ne zadošča, saj se v členu 83 pojavljata še "veljavnost in relevantnost.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive 
Člen 109 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) korelacijske parametre; (c) korelacijske parametre in postopke za 
posodabljanje teh parametrov;

Or. en

Obrazložitev

Nedavna finančna kriza je pokazala, da se lahko pojavi potreba po hitri prilagoditvi 
korelacijskih parametrov.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive 
Člen 119 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Metode, uporabljene za izračun 
napovedi v obliki verjetnostne 
porazdelitve, temeljijo na ustreznih 
aktuarskih in statističnih tehnikah in so 
skladne z metodami, uporabljenimi za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.

2. Metode, uporabljene za izračun 
napovedi v obliki verjetnostne 
porazdelitve, temeljijo na ustreznih, 
veljavnih in relevantnih aktuarskih in 
statističnih tehnikah in so skladne z 
metodami, uporabljenimi za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Or. en

Obrazložitev

Beseda ustreznost ne zadošča, saj se v členu 83 pojavljata še "veljavnost in relevantnost.



PA\716277SL.doc 15/21 PE404.605v01-00

SL

Predlog spremembe 18

Predlog direktive 
Člen 127

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahtevani minimalni kapital se izračuna 
v skladu z naslednjimi načeli:

1. Zahtevani minimalni kapital se kalibrira 
kot odstotek zavarovalno-tehničnih 
rezervacij na podlagi 33 % zadnjega 
zahtevanega solventnostnega kapitala, ki 
ga je odobril nadzornik; raven 
zahtevanega minimalnega kapitala se 
kalibrira na tvegano vrednost osnovnih
lastnih sredstev zavarovalnice ali 
pozavarovalnice s stopnjo zaupanja 80% 
za obdobje enega leta.
Poleg tega se izračuna v skladu z 
naslednjimi načeli:

(a) izračuna se na jasen in preprost način in 
tako da se zagotovi možnost revizije 
izračuna;

(a) izračuna se na jasen in preprost način in 
tako da se zagotovi možnost revizije 
izračuna;

(b) zahtevani minimalni kapital ustreza 
znesku primernih osnovnih lastnih 
sredstev, pod katerim so zavarovalci in 
upravičenci izpostavljeni nesprejemljivi 
stopnji tveganja, če bi bilo zavarovalnicam 
in pozavarovalnicam dovoljeno, da 
nadaljujejo svoje poslovanje;

(b) zahtevani minimalni kapital ustreza 
znesku primernih osnovnih lastnih 
sredstev, pod katerim so zavarovalci in 
upravičenci izpostavljeni nesprejemljivi 
stopnji tveganja, če bi bilo zavarovalnicam 
in pozavarovalnicam dovoljeno, da 
nadaljujejo svoje poslovanje;

(c) raven zahtevanega minimalnega 
kapitala se kalibrira na tvegano vrednost 
osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice 
ali pozavarovalnice s stopnjo zaupanja od 
80 % do 90 % za obdobje enega leta;

(d) ima absolutni prag 1 000 000 EUR za 
zavarovalnice in pozavarovalnice za 
neživljenjsko zavarovanje ter 2 000 000 
EUR za življenjske zavarovalnice.

(d) ima absolutni prag 1 000 000 EUR za 
zavarovalnice in pozavarovalnice za 
neživljenjsko zavarovanje ter 2 000 000 
EUR za življenjske zavarovalnice.

2. Zavarovalnice in pozavarovalnice 
izračunajo zahtevani minimalni kapital 
najmanj četrtletno in rezultate tega 
izračuna sporočijo nadzornim organom.

2. Zavarovalnice in pozavarovalnice 
izračunajo zahtevani minimalni kapital 
najmanj letno in rezultate tega izračuna 
sporočijo nadzornim organom.

2a. Nadzorni organi imajo pravico 
zahtevati, da se jim pogosteje zagotavljajo 
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izračuni zahtevanega minimalnega 
kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Pri izračunu zahtevanega minimalnega kapitala bi morali uporabiti najboljšo metodo za 
izračun vseh tveganj, to je zahtevani solventnostni kapital. Za boljšo pravno ureditev je 
pomembnejše zagotoviti kakovostno in natančno računovodsko poročanje na letni ravni. 
Postavlja se tudi vprašanje zmogljivosti in sredstev na strani nadzornika pri prejetju 
četrtletnih poročil. Ne glede na to pa bi nadzorniki morali imeti pravico večkrat zahtevati 
posredovanje izračunov, če menijo, da je to potrebno, na primer če obstajajo pomisleki v 
zvezi z določenim podjetjem ali če se to hitro spreminja ali širi.
(Glej tudi uvodno izjavo 35)

Predlog spremembe 19

Predlog direktive 
Člen 130 – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorniki lahko upoštevajo, ali ustrezne 
institucije, ki poslujejo z nereguliranimi 
ali alternativnimi naložbenimi 
instrumenti, spoštujejo prostovoljne 
kodekse ravnanja in preglednost.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je spodbuditi uporabo kodeksov ravnanja na primer za sklade 
hedge in zasebne kapitalske sklade ter spodbuditi nadzornike in jim omogočiti, da celovito 
razumejo naložbe.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive 
Člen 131 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Odstavek 1 ne posega v zahteve, ki jih 
lahko v javnem interesu določijo nadzorni 
organi držav članic v zvezi s premoženjem 
ali referenčnimi vrednostmi, na katere so 
lahko vezane ugodnosti od zavarovalnih 
polic, če naložbeno tveganje nosi 
zavarovalec.

Or. en

Obrazložitev

Danes lahko nadzorni organi v okviru konsolidirane različice direktive o življenjskem 
zavarovanju določijo pravila o tem, kakšno premoženje se lahko naveže na zavarovalne 
pogodbe, ki so vezane na enoto (proizvodi, podobni KNPVPVP). Pomembno je ohraniti to 
povezavo, da se onemogočijo medsektorske posledice, kjer na primer za KNPVPVP glede 
vprašanja, na kakšno premoženje se lahko nanašajo enote, veljajo strožja pravila kot za 
naložbene sheme, ki niso KNPVPVP.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive 
Člen 142 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nadzorni  organ domače države članice, 
lahko odvzame dovoljenje, ki ga je izdal 
zavarovalnici ali pozavarovalnici v 
naslednjih primerih:

1. Nadzorni  organ domače države članice, 
lahko med izvajanjem potrebnega nadzora 
odvzame dovoljenje, ki ga je izdal 
zavarovalnici ali pozavarovalnici v 
naslednjih primerih:

Or. en

Obrazložitev

Ker so potrebni strogi nadzorni posegi, ko se prekrši zahtevani minimalni kapital (zato 
črtanje "lahko"), je treba pojasniti, da se popolni odvzem dovoljenja nanaša na novo 
ustanovljena podjetja in da bi morale nadzorne oblasti, kar zadeva druga podjetja, v 
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postopkih, kot je likvidacija, sprejeti vse potrebne ukrepe za varovanje interesov zavarovalcev 
in obveznosti iz pozavarovalnih pogodb. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive 
Člen 142 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetje nima zahtevanega 
minimalnega kapitala in nadzorni organ 
meni, da je predloženi finančni načrt očitno 
neustrezen ali zadevno podjetje ne 
izpolnjuje odobrenega načrta v treh 
mesecih od ugotovitve neskladnosti z 
zahtevanim minimalnim kapitalom.

(c) podjetje nima zahtevanega 
minimalnega kapitala in nadzorni organ 
meni, da je predloženi finančni načrt očitno 
neustrezen ali zadevno podjetje ne 
izpolnjuje odobrenega načrta v treh 
mesecih od ugotovitve neskladnosti z 
zahtevanim minimalnim kapitalom; v teh 
okoliščinah odvzem dovoljenja ne sme 
voditi v nikakršno prenehanje nadzora v 
zvezi z varovanjem interesov zavarovalcev 
in nadzorom vseh likvidacij, prevzemov ali 
podobnih dejavnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Ker so potrebni strogi nadzorni posegi, ko se prekrši zahtevani minimalni kapital (zato 
črtanje "lahko"), je treba pojasniti, da se popolni odvzem dovoljenja nanaša na novo 
ustanovljena podjetja in da bi morale nadzorne oblasti, kar zadeva druga podjetja, v 
postopkih, kot je likvidacija, sprejeti vse potrebne ukrepe za varovanje interesov zavarovalcev 
in obveznosti iz pozavarovalnih pogodb.  

Predlog spremembe 23

Predlog direktive 
Člen 234 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) primarni vir pomoči skupine so 
lastna sredstva, ki so prenešena iz 
matičnega podjetja na njegovo 
podružnico; česje uporabli pomoč skupine 
med podružnicami, se pripravi zakonsko 
izvršljive pogodbe, ki dajejo pravico do 
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prenosa kapitala in/ali zagotavljajo 
podrejena posojila ali proti-jamstva, razen 
če je tak prenos kapitala in posojil očitno 
nepravilen ali bi povzročil kršitev 
zahtevanega minimalnega kapitala 
podružnice, od katere se pomoč skupine 
prenaša;

Or. en

Obrazložitev

Prenos iz podružnice na podružnico bo zahteval vzajemne pogodbene obveznosti. Precedensi 
za to obstajajo.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive 
Člen 251 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da bo 
nadzorni organ, ki deluje kod nadzornik 
skupine, tako tudi prepoznan na 
nediskriminatoren način; posledično ne 
smejo biti legitimni ukrepi, ki jih sprejme 
kot nadzornik skupine, vključno, a ne 
omejeno le na prenose kapitala, na 
podlagi nacionalnega mandata tega 
nadzornika obravnavani v nasportju z 
interesi države članice ali zavarovalcev iz 
te države članice.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni nadzornik mora kot nadzornik skupine v domači državi članici delovati v interesu 
skupine. Nacionalni nadzorniki ne smejo biti zaskrbljeni, da jih bodo lahko zaradi sprejetih 
odločitev na tej podlagi zavarovalci iz domače države članice, če menijo, da jim tej ukrepi 
škodijo, tožili.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive 
Člen 253 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v svoje obveznosti ti organi 
ne glede na to, ali so ustanovljeni v isti 
državi članici ali ne, drug drugemu 
zagotovijo morebitne bistvene ali ustrezne
podatke, ki lahko omogočijo ali
poenostavijo izvajanje nadzornih nalog 
drugih nadzornih organov v skladu s to 
direktivo. V povezavi s tem zadevni 
nadzorni organi in nadzornik skupine na 
zahtevo posredujejo vse ustrezne podatke,
na svojo lastno pobudo pa posredujejo vse 
bistvene podatke.

Brez poseganja v svoje obveznosti ti organi 
ne glede na to, ali so ustanovljeni v isti 
državi članici ali ne, drug drugemu 
zagotovijo podatke, da poenostavijo 
izvajanje nadzornih nalog drugih nadzornih 
organov v skladu s to direktivo. V 
povezavi s tem zadevni nadzorni organi in 
nadzornik skupine posredujejo vse podatke 
na svojo lastno pobudo.

Or. en

Obrazložitev

Bolje je treba pojasniti, da so pri nadzoru skupine udeleženi vsi nadzorni organi, da morajo 
imeti vsi rutinski dostop do dokumentacije in da dejavno sodelujejo pri odločanju in tako 
oblikujejo primeren kolegij.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive 
Člen 262 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V primeru, ko holdinško podjetje ali 
matična družba ne izvaja obveznosti 
pomoči skupine, lahko nadzornik skupine 
določi, da se nadzor na podlagi skupine 
preneha.

Or. en

Obrazložitev

Kazen s katero podjetje izgubi vse kapitalske prednosti, ki izhajajo iz skupine, če ne izvaja 
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obveznosti iz pomoči skupine.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive 
Člen 304 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ne glede na odstavek 1 in ob 
upoštevanju postopka odločanja iz člena 
251(4) se Odboru evropskih nadzornikov 
za zavarovanja in poklicne pokojnine  z 
uredbo, ki bo začela veljati sočasno s to 
direktivo, podeli pravni status.

Or. en

Obrazložitev

Odbor evropskih zavarovalnih in pokojninskih nadzornikov (CEIOPS) bo dobil pristojnosti za 
odločanje, na primer za reševanje sporov v zvezi s pomočjo skupine. V primeru pravnega 
spodbijanja njegovih odločitev bi bilo zaželeno in tudi odgovorno, če bi bil CEIOPS stranka v 
postopku, ne pa da ga zastopa Komisija. Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-217/04 z 
dne 2. maja 2006 razsodilo, da je člen 95 lahko podlaga za ustanovitev organa, torej si je 
mogoče smiselno podobno razlagati člen 47.
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