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Pozměňovací návrh 289
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Finanční krize v letech 2007 a 2008 
odhalila závažné nedostatky v dohledu 
nad finančním trhem jak v konkrétních 
případech, tak ve vztahu k finančnímu 
systému jako celku. Modely dohledu na 
úrovni jednotlivých členských států 
pokulhávají za finanční globalizací a 
realitou integrovaných a vzájemně 
propojených evropských finančních trhů, 
na kterých mnoho finančních institucí 
působí přeshraničně. Krize odhalila 
nedostatky v oblastech spolupráce, 
koordinace, jednotného uplatňování 
práva Unie a důvěry mezi vnitrostátními 
orgány dohledu.

Or. fr

Odůvodnění

Průřezové odůvodnění: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Pozměňovací návrh 290
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Evropský parlament vyzýval v řadě 
usnesení přijatých před finanční krizí i v 
jejím průběhu k přechodu k 
integrovanějšímu evropskému dohledu, 
aby byly zajištěny skutečně rovné 
podmínky pro všechny zúčastněné 
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subjekty na úrovni Unie a zohlednila se 
rostoucí integrace finančních trhů v Unii 
(a to v usnesení ze dne 13. dubna 2000 o 
sdělení Komise o provádění rámce pro 
finanční trhy: akční plán; usnesení ze dne 
21. listopadu 2002 o pravidlech 
obezřetnostního dohledu v Evropské unii; 
usnesení ze dne 11. července 2007 o 
politice finančních služeb (2005–2010) –
bílá kniha; usnesení ze dne 23. září 2008 
obsahující doporučení Komisi o 
zajišťovacích fondech a soukromých 
kapitálových fondech a usnesení ze dne 9. 
října 2008 s doporučeními Komisi 
ohledně opatření navazujících na 
Lamfalussyho proces: budoucí struktura 
dohledu, a v postoji ze dne 22. dubna 2009 
k pozměněnému návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a 
jejím výkonu (Solventnost II) a ze dne 
23.dubna 2009 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
ratingových agenturách.

Or. fr

Odůvodnění

Průřezové odůvodnění: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Pozměňovací návrh 291
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(-1b) V listopadu 2008 Komise zmocnila 
skupinu odborníků na vysoké úrovni 
vedenou Jacquesem de Larosièrem, aby 
učinila doporučení, jakým způsobem mají 
být posíleny požadavky na dohled za 
účelem lepší ochrany občanů a obnovení 
důvěry ve finanční systém. Ve své 
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závěrečné zprávě předložené dne 25. 
února 2009 (dále jen „de Larosièrova 
zpráva“) doporučila skupina odborníků 
na vysoké úrovni posílit rámec dohledu, 
aby se snížilo riziko a závažnost 
budoucích finančních krizí. Skupina 
odborníků na vysoké úrovni doporučila 
dalekosáhlé reformy struktury dohledu 
nad finančním odvětvím v Unii. De 
Larosièrova zpráva dále doporučila, aby 
byl vytvořen Evropský systém orgánů 
dohledu nad finančním trhem (dále jen 
„ESFS“), který by se skládal ze tří 
evropských orgánů dohledu, jednoho pro 
bankovnictví, jednoho pro cenné papíry a 
jednoho pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění, a aby 
byla zřízena Evropská rada pro systémová 
rizika. 

Or. fr

Odůvodnění

Průřezové odůvodnění: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Pozměňovací návrh 292
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(-1c) Finanční stabilita je předpokladem 
toho, aby reálná ekonomika vytvářela 
pracovní místa, úvěry a růst. Finanční 
krize odhalila závažné nedostatky ve 
finančním dohledu, který nedokázal 
předvídat nepříznivý makroobezřetnostní 
vývoj a zabránit akumulaci přílišných 
rizik ve finančním systému.

Or. fr
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Odůvodnění

Průřezové odůvodnění: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Pozměňovací návrh 293
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Evropská rada ve svých závěrech ze 
zasedání, které se konalo ve dnech 18. a 
19. června 2009, doporučila zřízení 
Evropského systému orgánů dohledu nad 
finančním trhem, který by se měl skládat 
ze tří nových evropských orgánů dohledu. 
Systém by se měl zaměřit na zvýšení 
kvality a jednoty vnitrostátního dohledu, 
posílení kontroly nad skupinami s 
přeshraniční působností a vytvoření 
jednotného evropského souboru pravidel, 
který by se vztahoval na všechny finanční 
instituce na vnitřním trhu. Evropská rada 
zdůraznila, že evropské orgány dohledu by 
také měly mít pravomoc dohledu nad 
ratingovými agenturami, a vyzvala 
Komisi, aby připravila konkrétní návrhy 
pro zajištění stěžejní úlohy ESFS v 
krizových situacích.

Or. fr

Odůvodnění

Průřezové odůvodnění: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Pozměňovací návrh 294
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Má-li Evropský systém orgánů (2) Má-li Evropský systém orgánů 
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finančního dohledu (ESFS) účinně 
fungovat, je nutné provést změny právních 
předpisů Unie v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Unie a změn k zajištění řádného a 
účinného fungování evropských orgánů 
dohledu v rámci Evropského systému 
orgánů finančního dohledu.

finančního dohledu (ESFS) účinně 
fungovat, je nutné provést změny právních 
předpisů Unie v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Unie, změn k zajištění řádného a 
účinného fungování evropských orgánů 
dohledu v rámci Evropského systému 
orgánů finančního dohledu a rozpočtu plně 
financovaného Společenstvím. Po 
převedení nových úkolů na evropský 
orgán dohledu by se měl co nejrychleji 
upravit jeho rozpočet, aby byl orgán 
schopen své nové úkoly plnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Má-li Evropský systém orgánů 
finančního dohledu (ESFS) účinně 
fungovat, je nutné provést změny právních 
předpisů Unie v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Unie a změn k zajištění řádného a 
účinného fungování evropských orgánů 
dohledu v rámci Evropského systému 
orgánů finančního dohledu.

(2) Má-li Evropský systém orgánů 
finančního dohledu (ESFS), který 
umožňuje zejména zajištění příznivých 
podmínek pro dlouhodobé investice,
účinně fungovat, je nutné provést změny 
právních předpisů Unie v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Unie a změn k zajištění řádného a 
účinného fungování evropských orgánů 
dohledu v rámci Evropského systému 
orgánů finančního dohledu. Rozpočtové 
prostředky přidělované evropským 
orgánům dohledu by měly být 
přizpůsobovány případnému rozšiřování 



PE472.278v01-00 8/134 AM\877719CS.doc

CS

jejich pravomocí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů. Zatímco ve směrnici 
…/… [Omnibus I] byl vymezen první 
soubor takových oblastí, měla by tato 
směrnice vymezit další soubor oblastí, 
zejména pro směrnici 2003/71/ES a 
směrnici 2009/138/ES, aniž by bylo 
dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti. 

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů. Zatímco ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 s 
ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy) byl vymezen první soubor takových 
oblastí, měla by tato směrnice vymezit 
další soubor oblastí, zejména pro směrnice
2002/92/ES, 2003/71/ES a směrnici 
2009/138/ES, aniž by bylo dotčeno 
doplnění dalších oblastí v budoucnosti. Na 
směrnici 2003/41/ES, na jejíž revizi by 
měla Komise předložit do konce roku 
2012 návrh, by se neměla působnost této 
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směrnice vztahovat.  

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise v současnosti reviduje směrnici 2003/41/ES o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi a požádala Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o radu, která se týká i míry solventnosti pro 
penzijní fondy. Žádost o poradenství zahrnuje náležité posouzení dopadů a bude použita při 
přípravě směrnice IZPP II, která se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2012.

Pozměňovací návrh 297
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů.. Zatímco ve směrnici 
…/… [Omnibus I] byl vymezen první 
soubor takových oblastí, měla by tato 
směrnice vymezit další soubor oblastí, 
zejména pro směrnici 2003/71/ES a 
směrnici 2009/138/ES, aniž by bylo 
dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu a účinnějšímu 
provádění dohledu nad omezováním rizik 
na nejnižší úrovni. Nařízení o zřízení 
ESFS stanoví, že evropské orgány dohledu 
mohou v oblastech konkrétně stanovených 
příslušnými právními předpisy připravovat 
návrhy technických norem, které se 
předkládají Komisi k přijetí v souladu 
s články 290 a 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci nebo prováděcích 
aktů.. Zatímco ve směrnici …/… [Omnibus 
I] byl vymezen první soubor takových 
oblastí, měla by tato směrnice vymezit 
další soubor oblastí, zejména pro směrnici 
2003/71/ES a směrnici 2009/138/ES, aniž 
by bylo dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 298
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů.. Zatímco ve směrnici 
…/… [Omnibus I] byl vymezen první 
soubor takových oblastí, měla by tato 
směrnice vymezit další soubor oblastí, 
zejména pro směrnici 2003/71/ES a 
směrnici 2009/138/ES, aniž by bylo 
dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu a účinnějšímu 
provádění dohledu nad omezováním rizik 
na nejnižší úrovni. Nařízení o zřízení 
ESFS stanoví, že evropské orgány dohledu 
mohou v oblastech konkrétně stanovených 
příslušnými právními předpisy připravovat 
návrhy technických norem, které se 
předkládají Komisi k přijetí v souladu 
s články 290 a 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci nebo prováděcích 
aktů.. Zatímco ve směrnici …/… [Omnibus 
I] byl vymezen první soubor takových 
oblastí, měla by tato směrnice vymezit 
další soubor oblastí, zejména pro směrnici 
2003/71/ES a směrnici 2009/138/ES, aniž 
by bylo dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

Or. lt

Pozměňovací návrh 299
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Příprava a konzultace týkající se 
prováděcích opatření ke směrnici 
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Solventnost II je v pokročilém stádiu, a 
proto by se měla v zájmu brzkého 
zakončení tato prováděcí opatření 
dokončit. V rámci řízení o aktech 
v přenesené pravomoci a regulačních 
technických normách, o nichž se hovoří 
v tomto dokumentu, by měly být přijaty 
navazující úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k rozsáhlé povaze 
prováděcích aktů by měl mít Evropský 
parlament a Rada lhůtu na podání 
námitek proti aktu v přenesené pravomoci 
nebo regulační technické normě tři 
měsíce ode dne oznámení. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady by 
mělo být možné tuto lhůtu prodloužit o 
další tři měsíce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nová architektura dohledu zřízená 
systémem ESFS bude vyžadovat, aby 
vnitrostátní orgány dohledu úzce 
spolupracovaly s evropskými orgány 
dohledu. Změny příslušných právních 

(15) Nová architektura dohledu zřízená 
systémem ESFS bude vyžadovat, aby 
vnitrostátní orgány dohledu úzce 
spolupracovaly s evropskými orgány 
dohledu. Změny příslušných právních 
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předpisů by měly zajistit, že plnění 
povinnosti sdílet informace uvedené v 
nařízeních navržených Komisí, kterými se 
evropské orgány dohledu zřizují, nebrání 
žádné právní překážky.

předpisů by měly zajistit, že plnění 
povinnosti sdílet informace uvedené v 
nařízeních navržených Komisí, kterými se 
evropské orgány dohledu zřizují, nebrání 
žádné právní překážky a že poskytování 
údajů nebude vytvářet zbytečnou 
administrativní zátěž.

Or. hu

Pozměňovací návrh 302
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Aby mohly orgány dohledu finanční 
rizika řádně posoudit, nezbytně potřebují 
úplný seznam aktiv pojišťovny nebo 
zajišťovny. Týká se to především směrnice 
2009/138/ES, podle níž mají pojišťovny 
nebo zajišťovny možnost přijímat 
investiční rozhodnutí na základě zásady 
„obezřetného jednání“. Členské státy by 
proto měly mít možnost požadovat, aby 
pojišťovny a zajišťovny předkládaly 
orgánům dozoru úplný seznam majetku 
s rozepsanými jednotlivými položkami, 
pokud tyto informace příslušný orgán 
potřebuje, aby mohl účinně provádět svou 
kontrolní činnost.

Or. en

Odůvodnění

Šablona aktiv, kterou navrhuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA), udává, které informace jsou pro účely dohledu dle směrnice Solventnost II 
nezbytné, a to ve formě podrobného seznamu investic. Tyto seznamy slouží jako prostředky 
pro řádné posouzení finančních rizik, což je v rámci Solventnosti II o to důležitější, že 
pojišťovny a zajišťovny budou mít právo přijímat investiční rozhodnutí na základě zásady 
„obezřetného jednání“.
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Pozměňovací návrh 303
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby pojišťovny a zajišťovny mohly 
provádět konzistentní výpočet technických 
rezerv podle směrnice 2009/138/ES, je 
nutné, aby centrální subjekt odvodil, 
zveřejnil a aktualizoval některé odborné 
informace týkající se časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, která
zohledňuje postřehy na finančním trhu, 
aby tak subjekt mohl činit pravidelně. 
Tyto úlohy by s ohledem na jejich 
odbornou a pojišťovací povahu měl 
vykonávat orgán EIOPA.

(17) Aby pojišťovny a zajišťovny mohly 
provádět konzistentní výpočet technických 
rezerv podle směrnice 2009/138/ES, je 
nutné, aby centrální subjekt odvodil, 
zveřejnil a pravidelně aktualizoval časové 
struktury bezrizikových úrokových měr, 
přičemž zohledňoval postřehy na 
finančním trhu. Způsob, jakým se vyvozuje 
časová struktura bezrizikových úrokových 
měr, by měl být transparentní, aby mohly 
pojišťovny a zajišťovny tuto časovou 
strukturu použít při řízení rizik. Tyto 
úlohy by s ohledem na jejich odbornou a 
pojišťovací povahu měl vykonávat orgán 
EIOPA.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Při vývoji nového obezřetnostního 
rámce je nutné se vyhnout nežádoucím 
dopadům na zacházení s pojištěním 
s dlouhodobými zárukami. Výpadky trhu 
a interference se stávajícími produkty se 
musí omezit na nevyhnutelnou míru. 
V tomto ohledu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost předcházení umělé volatility 
technických rezerv a použitelného 
kapitálu nad rámec kapitálových 
požadavků. Toho by mělo být dosaženo 
především včasným výchozím bodem pro 
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extrapolaci příslušných bezrizikových 
úvěrových sazeb. Komise by měla při 
přijímání aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů také zajistit, aby nedošlo 
k narušení kontinuity a dalšího rozvoje 
pojišťovacích aktivit s dlouhodobými 
zárukami. 

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby bylo zajištěno, že určité technické 
údaje zadávané do solventnostního 
kapitálového požadavku za použití 
standardního vzorce jsou poskytovány 
jednotným způsobem, například aby se 
umožnila harmonizace přístupů při 
používání ratingů, měly by být orgánu 
EIOPA přidělovány specifické úlohy. 
Podrobný způsob plnění takových úkolů by 
měl být podrobněji upřesněn v opatřeních, 
jež je třeba přijmout prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci.

(18) Aby bylo zajištěno, že určité technické 
údaje zadávané do solventnostního 
kapitálového požadavku za použití 
standardního vzorce jsou poskytovány 
jednotným způsobem, měly by být orgánu 
EIOPA přidělovány specifické úlohy. 
Podrobný způsob plnění takových úkolů by 
měl být podrobněji upřesněn v opatřeních, 
jež je třeba přijmout prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Peter Skinner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 
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přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 
změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
Komisi umožnit, aby v opatřeních 
přijímaných prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci upřesňovala 
přechodná ujednání v souvislosti se 
zacházením s takovými třetími zeměmi, 
zejména v případech, kde byl přijat 
veřejný závazek konvergence na režim 
rovnocenný směrnici 2009/138/ES.

přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 
změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
upřesnit podmínky týkající se zacházení
s těmito solventnostními režimy třetích 
zemí, tak aby mohly být uznávány jako 
dočasně rovnocenné. Toto by mělo být 
provedeno v rámci chystaných 
prováděcích právních předpisů ke 
směrnici Solventnost II.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 
přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 
změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
Komisi umožnit, aby v opatřeních 
přijímaných prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci upřesňovala 
přechodná ujednání v souvislosti se 
zacházením s takovými třetími zeměmi, 
zejména v případech, kde byl přijat veřejný 
závazek konvergence na režim rovnocenný 
směrnici 2009/138/ES.

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 
přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 
změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
Komisi umožnit, aby v opatřeních 
přijímaných prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci upřesňovala 
přechodná ujednání v souvislosti se 
zacházením s takovými třetími zeměmi, 
zejména v případech, kde byl přijat veřejný 
závazek konvergence na režim rovnocenný 
směrnici 2009/138/ES. Je nutno dále 
zdůraznit, že co se týče třetích zemí, není 
dostatečný pouze dohled založený na 
posouzení míry rizika, ale musí v těchto 
zemích fungovat podobný systém, jako je 
systém dohledu nad pojišťovacími 
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skupinami EU.

Or. hu

Pozměňovací návrh 308
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Výpočet solventnostního 
kapitálového požadavku u zdravotního 
pojištění by měl odrážet národní systém 
vyrovnávání a měl by také brát v úvahu 
změny ve vnitrostátních zdravotnických 
právních předpisech, protože ty jsou 
základní součástí systému pojištění na 
těchto vnitrostátních trzích se zdravím.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech se trh se zdravím vyvinul z trhu s veřejným zdravotním 
pojištěním v soukromý trh se zdravím, s čímž byla spojena nová vládní nařízení a vytvoření 
vyrovnávacích systémů. Občané si tak mohou zakoupit zdravotní pojištění, což by se mělo při 
výpočtu solventnostního kapitálového požadavku zohlednit.

Pozměňovací návrh 309
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Ve světle finanční krize a 
procyklických mechanismů, které přispěly 
k jejímu vzniku a zhoršily její působení, 
vypracovaly Rada pro finanční stabilitu, 
Basilejský výbor pro bankovní dohled a G 
20 doporučení ke zmírnění procyklických 
účinků finanční regulace. Tato 
doporučení mají přímý význam pro 
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pojišťovny a zajišťovny jako důležité 
součásti finančního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Je třeba zajistit, aby solventnostní 
kapitálové požadavky braly v úvahu 
makrofinanční prostředí, v němž 
pojišťovny a zajišťovny působí. Tyto 
instituce by proto měly mít povinnost 
udržovat proticyklické kapitálové rezervy, 
které by se vytvářely, pokud by se zdálo, že 
je účetní hodnota zhodnocení na 
finančních trzích spojena s akumulací 
systémového rizika ve finančním systému, 
a čerpaly by se v zátěžových obdobích. 
Proticyklická kapitálová rezerva se proto 
v průběhu času mění způsobem, který 
odráží potenciálně nestabilní tendence 
nebo bubliny na finančních trzích, a 
mohla by být i nulová. Mělo by to 
napomoci snížit pravděpodobnost 
porušení solventnostních kapitálových 
požadavků bez nutnosti využít dočasné 
dodatečné úpravy vstupních parametrů 
pro ocenění, jež musí být konzistentní 
s trhem.

Or. en

Odůvodnění

Spíše než aby se manipulovalo s hodnotou závazků zvyšováním diskontních sazeb s 
„pojistným za nelikviditu“, je lepší dodržet soulad s CRD4 a požadovat v případě podezření 
na bubliny v oblasti správy aktiv vytvoření kapitálu na horní úrovni solventnostních 
kapitálových požadavků (SCR), aby se firmy v případě krize nedostaly okamžitě do rozporu se 
solventnostním kapitálovým požadavkem a nesnažily se ve špatné situaci získat kapitál. 
Navrhuje se proto vytvoření proticyklického nárazníku podobného tomu, který se vyžaduje pro 
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banky a stanovuje ho orgán EIOPA (po poradě s Evropským výborem pro systémová rizika 
ESRB).

Pozměňovací návrh 311
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28c) V zájmu dosažení jednotného použití 
a zajištění makroobezřetnostního dohledu 
v celé Unii je vhodné, aby Evropská rada 
pro systémová rizika (ESRB) vypracovala 
zásady přímo pro ekonomiku Unie a aby 
odpovídala za sledování uplatňování 
proticyklické kapitálové rezervy.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro systémová rizika musí sehrát roli při koordinaci využívání 
makroobezřetnostních opatření v různých zemích a odvětvích.

Pozměňovací návrh 312
Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28d) Finanční krize ukázala, že finanční 
instituce masivně podcenily úroveň 
úvěrových rizik protistran spojených s 
OTC („over-the-counter “) deriváty.To 
přimělo G20, aby v září 2009 vyzvala, aby 
byly OTC deriváty více zúčtovány 
prostřednictvím ústředních protistran. 
Dále požádala, aby se na OTC deriváty, 
které nebyly zúčtovány ústřední 
protistranou, vztahovaly vyšší kapitálové 
požadavky, což by správně odráželo vyšší 
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rizika s nimi spojená.

Or. en

Odůvodnění

Pojistitelům stejně jako úvěrovým institucím a investičním podnikům by měly být poskytovány 
pobídky k využívání ústředních protistran v souladu s nařízením o infrastruktuře evropských 
trhů. Zajištění toho, aby metody solventnostních kapitálových požadavků vyžadovaly méně 
kapitálu pro deriváty zúčtované ústřední protistranou než pro dvoustranná ujednání, 
představuje výraznou pobídku. (text na základě směrnice CRD4 bod odůvodnění 57).

Pozměňovací návrh 313
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Jelikož cílů této směrnice, konkrétně 
zlepšení fungování vnitřního trhu díky 
zajištění vysoké, efektivní a jednotné 
úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, 
ochrany pojistníků a oprávněných osob, a 
tím i podniků a spotřebitelů, ochrany 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, udržování stability 
finančního systému a posilování 
mezinárodní koordinace dohledu, nemohou 
dostatečným způsobem dosáhnout samotné 
členské státy a lze jich s ohledem na rozsah 
opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku by tato směrnice neměla 
překročit rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů.

(31) Jelikož cílů této směrnice, konkrétně 
zlepšení fungování vnitřního trhu díky 
zajištění vysoké, efektivní a jednotné 
úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, 
ochrany pojistníků a oprávněných osob, a 
tím i podniků a spotřebitelů, ochrany 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, udržování stability 
finančního systému a posilování 
mezinárodní koordinace dohledu, nemohou 
dostatečným způsobem dosáhnout samotné 
členské státy a lze jich s ohledem na rozsah 
opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku by tato směrnice neměla 
překročit rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů, a zvláště pak by 
neměla obsahovat žádné solventnostní 
požadavky na subjekty poskytující 
zaměstnanecké penzijní pojištění.

Or. de



PE472.278v01-00 20/134 AM\877719CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 314
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy pravidelně sdělují 
informace shromážděné v daném 
informačním místě Evropskému orgánu 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1093/2010 (EIOPA), který je zveřejní 
na svých internetových stránkách.“

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod -1 (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 13 – bod 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 13 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„(32a) „oprávněná centrální protistrana“ 
je centrální protistrana, která nabízí 
clearingové služby týkající se derivátových 
nástrojů povolených podle nařízení (EU) 
č. .../2011 [EMIR];“

Or. en
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Odůvodnění

Uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl .105 odst. 6 a čl. 111 odst. 1 písm. fa) (nové) o riziku 
selhání protistrany.

Pozměňovací návrh 316
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci 
týkající se odstavce 2, v nichž upřesní 
hlavní aspekty, o nichž se zveřejňují 
souhrnné statistické údaje, úpravu, 
strukturu, obsah a datum zveřejnění.

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
uplatňování odstavce 2 tohoto článku, 
vytvoří Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
norem, v nichž upřesní hlavní aspekty, o 
nichž se zveřejňují souhrnné statistické 
údaje, a určí úpravu, strukturu, obsah 
a datum jejich každoročního zveřejňování 
podle ustanovení tohoto článku.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. července 2012. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu zajištění plného souladu, 
pokud jde o dělení mezi akty v přenesené 
pravomoci a regulační technické normy, 
se všechny akty v přenesené pravomoci, 
z nichž se mají stát regulační technické 
normy, přemění na tyto normy po uplynutí 
tří let od zveřejnění této směrnice 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nové řadě regulačních technických norem, které zpravodaj zahrnul do své zprávy, 
je důležité, aby měl orgán EIOPA čas se své nové roli přizpůsobit. Tento pozměňovací návrh 
umožní hladký přechod na regulační technické normy.

Pozměňovací návrh 318
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) V odstavci 2 písm. a) se bod i) 
nahrazuje tímto:
„i) v předem stanovených lhůtách, pokud 
je rozsah a komplexnost rizik spojených 
s činností pojišťovny dostatečně nízký a 
pokud lze jednoznačně prokázat, že zátěž 
pro pojišťovnu převažuje nad přínosem 
informace, omezí orgán EIOPA 
pravidelné zprávy od malých a středních 
podniků na informace, které se v průběhu 
roku významně změní, za předpokladu, že 
nejméně jednou za rok podají řádnou 
zprávu.“

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité nepřetěžovat malé a střední podniky povinností podávat čtvrtletní zprávy, ale 
orgány dohledu musí mít možnost získat tyto informace alespoň od velkých a systémově 
důležitých účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 319
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a – odrážka i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) V odst. 2 písm. a) se odrážka i) 
nahrazuje tímto:
„i) v předem stanovených lhůtách, 
přičemž v případě lhůt kratších 12 měsíců 
se v rámci pravidelného oznamování 
orgánům dohledu uvádějí pouze 
informace, které se během roku významně 
změní nebo jsou pro příslušné orgány 
nezbytné, aby mohly řádně plnit svou 
kontrolní úlohu“. 

Or. en

Odůvodnění

Šablona aktiv, kterou navrhuje orgán EIOPA, udává, které informace jsou pro účely dohledu 
dle směrnice Solventnost II nezbytné, ve formě podrobného seznamu investic. Tyto seznamy 
poskytují prostředky pro řádné posouzení finančních rizik, což je v rámci Solventnosti II o to 
důležitější, že pojišťovny a zajišťovny budou mít právo přijímat investiční rozhodnutí na 
základě zásady „obezřetného jednání“.

Pozměňovací návrh 320
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a (nové)
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Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a – odrážka i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) V odst. 2 písm. a) se odrážka i) 
nahrazuje tímto:
„i) v předem stanovených lhůtách, 
přičemž v případě lhůt kratších 12 měsíců 
se v rámci pravidelného oznamování 
orgánům dohledu ze strany malých a 
středních podniků uvádějí pouze 
informace, které se během roku významně 
změní;“

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a – odrážka i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 písm. a) se bod i) 
nahrazuje tímto:
„i) v předem stanovených lhůtách, 
zajištěním sběru aktuálních a adekvátních 
informací a dostatečné kontroly;“

Or. pt

Pozměňovací návrh 322
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -aa (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) V odstavci 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„(aa) osvobodit pojišťovny a zajišťovny 
od předkládání šablon uvedených v aktech 
v přenesené pravomoci v souladu 
s odstavcem 6, pokud se činnost 
pojišťoven nebo zajišťoven uskutečňuje 
pouze v členském státě, kde byla činnost 
povolena;“

Or. en

Odůvodnění

Národní pojišťovny a zajišťovny a skupiny vnitrostátních orgánů dohledu by měly mít možnost 
stanovit základní soubor informací, které budou na národní úrovni považovány za nezbytné 
pro čtvrtletní a výroční zprávy.

Pozměňovací návrh 323
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. ab (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) V odstavci 2 se doplňuje tento 
pododstavec:
„Členské státy požadují, aby pojišťovny a 
zajišťovny předložily orgánům dohledu 
kompletní seznam jednotlivě rozepsaných 
aktiv.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 324
Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -ab (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy budou na pojišťovnách 
a zajišťovnách požadovat, aby v rámci 
svých pravidelných zpráv nebo na bázi ad 
hoc předkládaly orgánům dohledu úplný 
položkový seznam aktiv pouze, pokud jsou 
tyto informace pro příslušné orgány 
nezbytné, aby mohly řádně plnit svou 
kontrolní úlohu.“

Or. en

Odůvodnění

Šablona aktiv, kterou navrhuje orgán EIOPA, udává ve formě podrobného seznamu investic, 
které informace jsou pro účely dohledu dle směrnice Solventnost II nezbytné. Tyto seznamy 
poskytují prostředky pro řádné posouzení finančních rizik, což je v rámci Solventnosti II o to 
důležitější, že pojišťovny a zajišťovny budou mít právo přijímat investiční rozhodnutí na 
základě zásady „obezřetného jednání“.

Pozměňovací návrh 325
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -ab (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy mohou na pojišťovnách 
a zajišťovnách požadovat, aby 
předkládaly orgánům dohledu úplný 
položkový seznam aktiv, pouze ve 
výjimečných případech.“

Or. en



AM\877719CS.doc 27/134 PE472.278v01-00

CS

Pozměňovací návrh 326
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -ab (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Požadují-li členské státy na 
pojišťovnách, aby předkládaly úplný 
položkový seznam aktiv, mohou od 
oznamovací povinnosti osvobodit malé 
pojišťovny, pokud se jasně prokáže, že 
zátěž pro tyto pojišťovny je vyšší než 
přínos požadovaných informací.“

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -ab (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Požadují-li členské státy na 
pojišťovnách, aby předkládaly úplný 
položkový seznam aktiv, omezí 
oznamovací povinnost malých a středních 
pojišťoven.“ 

Or. en
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Pozměňovací návrh 328
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. -ac (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 4 – písm. ca (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) V odstavci 4 se doplňuje písmeno ca):
ca) Dodržovat lhůty odpovídající 
dostatečné kontrole, nejlépe čtvrtletní.

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých upřesní informace uvedené 
v odstavcích 1 až 4 za účelem zajištění 
přiměřeného rozsahu sbližování, pokud 
jde o oznamování orgánům dohledu.

6. Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, 
ve kterém upřesní informace uvedené 
v odstavcích 1 až 4 a časové termíny a 
podmínky případných výjimek.
Orgán EIOPA předloží tento návrh 
prováděcích technických norem Komisi.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 330
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a. Aniž by byla dotčena odpovědnost 
příslušných orgánů dozoru, učiní tyto 
orgány vše, co bude v jejich silách, aby 
v rámci kolegií orgánů dohledu 
informovaly o svém rozhodnutí uložit 
pojišťovně nebo zajišťovně navýšení 
kapitálového požadavku.“  

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. - a a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) vkládá se nový odstavec, který zní:

„5b. V případě rozdílnosti názorů v rámci 
kolegia orgánů dohledu ohledně 
rozhodnutí příslušného orgánu dohledu 
uložit navýšení kapitálového požadavku 
v souladu s případy uvedenými v odst. 1) 
písm. a), b) a c), může orgán dohledu nad 
skupinou nebo jakýkoliv jiný orgán 
dohledu požádat o vyjádření orgán 
EIOPA. Orgán EIOPA má na vyjádření 
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jeden měsíc a všechny příslušné orgány 
dohledu jsou o této skutečnosti 
informovány. Byl-li orgán EIOPA 
požádán o vyjádření, příslušný orgán 
dohledu před přijetím rozhodnutí jeho 
vyjádření náležitě zohlední. V souladu 
s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 1094/2010 
působí orgán EIOPA v této fázi jako 
prostředník.“

Or. en

Odůvodnění

Orgán EIOPA získává zprostředkovatelskou pravomoc 

Pozměňovací návrh 332
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. - a b (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5c. Pokud není na konci období 
uvedeného v odstavci 7 dosaženo v rámci 
kolegia dosaženo dohody a orgán dohledu 
nad skupinou nebo jakýkoliv jiný orgán 
dohledu postoupil v souladu s článkem 19 
nařízení (EU) 1094/2010 záležitost orgánu 
EIOPA, odloží příslušný orgán dohledu 
své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, 
které orgán EIOPA případně přijme 
v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a přijme své rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím orgánu EIOPA. 
Období uvedená v odstavci 6 a 7 se 
požadují za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
dvou měsíců. Záležitost není orgánu 
EIOPA postoupena po skončení období 
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uvedeného v odstavci 6 nebo poté, co bylo 
dosaženo dohody mezi příslušnými orgány 
dohledu.“

Or. en

Odůvodnění

Orgán EIOPA získává zprostředkovatelskou pravomoc.

Pozměňovací návrh 333
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají v 
souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.

Do 30. září 2012 vypracuje EIOPA návrh 
prováděcích technických norem, které 
předloží Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 335
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 37 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Vkládá se nový odstavec, který zní:

„7a. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatnění tohoto článku 
vypracuje orgán EIOPA návrh 
prováděcích technických norem 
stanovujících rozsah a podmínky 
externího auditu týkající se údajů 
uvedených v odstavcích 1–4.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2013.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“

Or. en

Odůvodnění

Rozvaha dle směrnice Solventnost II se velmi liší od firemních účetních výkazů, a proto se jeví 
jako nezbytné, aby byl tento audit povinný.

Pozměňovací návrh 336
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 50 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 

1. Orgán EIOPA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, které 
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301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
které blíže upřesňují:

blíže upřesňují:

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán EIOPA předloží tento návrh 
prováděcích technických norem Komisi k 
přijetí.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je nezbytné zajistit přiměřené 
sbližování posouzení uvedeného v čl. 45 
odst. 1 písm. a), může Komise v souladu s 
článkem 301a a za podmínek stanovených 
v článku 301b a 301c přijmout akty v 
přenesené pravomoci, ve kterých blíže 
upřesní prvky tohoto posouzení.

2. Pokud je nezbytné zajistit přiměřené 
sbližování posouzení uvedeného v čl. 45 
odst. 1, může orgán EIOPA vypracovat 
návrh prováděcích technických norem, ve 
kterých blíže upřesní prvky tohoto 
posouzení.



PE472.278v01-00 34/134 AM\877719CS.doc

CS

Orgán EIOPA předloží tento návrh 
prováděcích technických norem Komisi. 
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článků 53, 
54 a 55 doplněných o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v tomto článku 
ohledně záležitostí, které tyto akty v 
přenesené pravomoci upravují, konkrétně 
s ohledem na šablony zveřejnění.

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto oddílu vytvoří 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
norem, ve kterých stanoví :

a) postupy, jimiž se budou řídit používané 
formáty a šablony;
b) rozsah a požadavky na externí záruku 
ze strany auditora..

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se budou zveřejňovat harmonizované informace, měla by se úroveň 
záruky týkající se těchto informací také opírat o harmonizované normy. Technická norma je 
nástrojem, jak toho dosáhnout, která rovněž umožní provádění odborného dohledu.
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Pozměňovací návrh 340
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 56 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
pro provedení tohoto oddílu, vytvoří orgán 
EIOPA návrh regulačních technických 
norem, ve kterých stanoví rozsah a 
podmínky externího auditu pro informace 
uvedené v článcích 51, 53, 54 a 55.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2013.
Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem 
uvedených v prvním pododstavci 
postupem podle článku 15 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Rozvaha dle směrnice Solventnost II se velmi liší od firemních účetních výkazů, a proto se jeví 
jako nezbytné, aby byl tento audit povinný.

Pozměňovací návrh 341
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Článek 65 se nahrazuje tímto:
„Článek 65
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Výměna informací mezi orgány dohledu 
členských států

Článek 64 nevylučuje výměnu informací 
mezi orgány dohledu jednotlivých 
členských států nebo mezi orgány dohledu 
a orgánem EIOPA. Na tyto informace se 
vztahuje povinnost v oblasti profesního 
tajemství stanovená v článku 64.“

Or. en

Odůvodnění

Zajistit, aby neexistovala žádná překážka pro sdílení informací mezi vnitrostátními orgány 
dohledu a orgánem EIOPA.

Pozměňovací návrh 342
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Článek 70 se nahrazuje tímto:

„Článek 70
Předávání informací centrálním bankám 
a měnovým orgánům, orgánům dohledu 
nad platebními systémy a Evropské radě 

pro systémová rizika
1. Aniž je dotčen tento oddíl, orgán 
dohledu může předávat informace 
potřebné pro plnění svých úkolů:
a) centrálním bankám Evropského 
systému centrálních bank (včetně 
Evropské centrální banky) nebo jiným 
subjektům s funkcí podobnou měnovým 
orgánům, mají-li takové informace 
význam pro plnění úkolů, které jim svěřují 
právní předpisy, včetně provádění měnové 
politiky a s ním spojeného poskytování 
likvidity, dohledu nad platebními a 
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zúčtovacími systémy a systémy vypořádání 
obchodů s cennými papíry a zajišťování 
stability finančního systému;
b) případně jiným správním vnitrostátním 
orgánům odpovědným za dohled nad 
platebními systémy a
c) Evropské radě pro systémová rizika 
(ESRB), mají-li takové informace význam 
pro plnění jejích úkolů.
2. Tyto orgány a subjekty mohou také 
sdělovat orgánům dohledu informace, 
které potřebují pro účely článku 67. 
Informace obdržené v této souvislosti 
podléhají povinnosti profesního tajemství 
stanovené v tomto oddílu.
3. V případě vzniku naléhavé situace 
včetně situace vymezené v článku 18 
nařízení (EU) č. 1094/2010 umožní 
členské státy příslušným orgánům, aby 
informace bezodkladně sdělily centrálním 
bankám Evropského systému centrálních 
bank (včetně Evropské centrální banky), 
mají-li takové informace význam pro 
plnění úkolů, které jim svěřují právní 
předpisy, včetně provádění měnové 
politiky a s ním spojeného poskytování 
likvidity, dohledu nad platebními a 
zúčtovacími systémy a systémy vypořádání 
obchodů s cennými papíry a zajišťování 
stability finančního systému, a ESRB, 
mají-li informace význam pro plnění 
jejích úkolů.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je sladit výše uvedená ustanovení o výměně informací s 
terminologií používanou v jiných směrnicích týkajících se finančního odvětví (především 
směrnice 2006/48/ES), a to i pro případy naléhavých situací, a zajistit přístup ESRB k 
informacím od orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 343

Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Pokud by oceňování tříd aktiv nebo 
závazků vedlo k procyklickým účinkům, 
budou hodnoty těchto aktiv nebo závazků 
zahrnovat vhodné obezřetnostní marže 
pro zmírnění procyklických účinků.“

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 75 – odst. 1 – první pododstavec – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

-a) odst. 1 první pododstavec písm. b) se 
nahrazuje tímto textem:
„b) závazky se oceňují částkou, za niž by 
se mohly převést nebo vypořádat mezi 
znalými partnery ochotnými uskutečnit 
transakci za obvyklých podmínek. Při 
hodnocení technických rezerv se 
nezohledňují informace týkající se 
zvláštních aktiv pojišťoven a zajišťoven“;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je objasnit logiku směrnice Solventnost II: oddělené oceňování aktiv a pasiv.
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Pozměňovací návrh 345
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví metody a předpoklady, 
které se použijí pro oceňování aktiv a 
závazků stanovených v odstavci 1.

2. Aby byla v souvislosti s oceňováním 
aktiv a závazků zajištěna důsledná 
harmonizace, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní:

a) metody a předpoklady, které se použijí 
pro oceňování aktiv a závazků 
stanovených v odstavci 1, včetně tříd aktiv 
a závazků uvedených ve třetím 
pododstavci;
b) mezinárodní účetní standardy 
schválené Komisí v souladu s nařízením 
(ES) č. 1606/2002, které budou ve shodě 
s postupem oceňování aktiv a závazků 
stanoveným v odstavci 1;
c) postupy oceňování v případech, kdy 
kótované tržní ceny buď nejsou dostupné, 
nebo nejsou v souladu s postupem 
oceňování aktiv a závazků stanoveným 
v odstavci 1;
d) alternativní metody oceňování, které se 
použijí v případech, kdy mezinárodní 
účetní standardy schválené Komisí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 jsou 
buď dočasně nebo trvale v nesouladu 
s postupem oceňování aktiv a závazků 
stanoveným v odstavci 1.
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1. března 2012. Na Komisi je přenesena 
pravomoc přijímat regulační technické 
normy uvedené v prvním pododstavci 
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postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14 a) V článku 76 se odstavec 2 
nahrazuje tímto textem:
„2. Hodnota technických rezerv musí 
odpovídat stávající částce, kterou by 
pojišťovny a zajišťovny musely vyplatit, 
pokud by okamžitě převedly své pojistné a 
zajistné závazky na jinou pojišťovnu nebo 
zajišťovnu. Na hodnotu technických 
zásob nemají vliv aktiva ve vlastnictví 
pojišťoven či zajišťoven.“;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je objasnit logiku směrnice Solventnost II: oddělené oceňování aktiv a pasiv.

Pozměňovací návrh 347
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 77 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Kapitálový požadavek pro riziko 
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pojistného za nelikviditu se rovná maximu 
mezi čistou hodnotou aktiv minus závazky 
a otřes odpovídá bezprostřednímu dopadu 
na čistou hodnotu aktiv a závazků 
očekávanému v případě poklesu hodnoty 
pojistného za nelikviditu na finančních 
trzích. Míra poklesu je určena v souladu 
s čl. 86 písm. da).
Hodnota závazků může být v závislosti na 
výši likvidity diskontována s příslušnou 
časovou strukturou bezrizikových 
úrokových měr, zahrnující 100 %, 75 % 
nebo 50% pojistné za nelikviditu 
v souladu s čl. 86 písm. da).“

Or. en

Odůvodnění

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Pozměňovací návrh 348
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14b) V čl. 77 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto textem:
„2. Nejlepší odhad odpovídá 
pravděpodobnostmi váženému průměru 
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budoucích peněžních toků s ohledem na 
časovou hodnotu peněz (očekávanou 
současnou hodnotu budoucích peněžních 
toků), přičemž se použije příslušná časová 
struktura bezrizikových úrokových měr. 
Příslušná časová struktura bezrizikových 
úrokových měr nezohledňuje aktiva ve 
vlastnictví pojišťoven či zajišťoven.“;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je objasnit logiku směrnice Solventnost II: oddělené oceňování aktiv a pasiv. 

Pozměňovací návrh 349
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V čl. 77 odst. 2 se za první 
pododstavec vkládá tento pododstavec:
„Extrapolace příslušné upravené časové 
struktury bezrizikových úrokových měr 
bude zahájena v okamžiku, kdy příslušné 
finanční trhy již nemohou být považovány 
za obsáhlé, likvidní a transparentní, aby 
pojišťovnám a zajišťovnám zaručily 
spolehlivou replikaci jejich cash-flow.“

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Článek 77a – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické informace získané Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění

Diskontní sazby

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. V 
případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA stanoví a zveřejní pro 
každou příslušnou měnu alespoň 
čtvrtletně příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, které se 
použijí pro výpočet nejlepšího odhadu 
podle čl. 77 odst. 2. Kapitola VII této 
hlavy se použije na základě tohoto 
nejlepšího odhadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. V 
případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním 
a spolehlivém základě. Informace pro 
všechny tyto účely se vyvozují podle 
metod a předpokladů, které mohou 
zahrnovat vzorce či určení vypracovaná 
orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
Informace tohoto druhu se vyvozují podle 
metod a předpokladů, které mohou 
zahrnovat vzorce či určení vypracovaná 
orgánem EIOPA.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za
nelikviditu a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů,
které mohou zahrnovat vzorce či určení 

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, mimo jiné také příslušné 
časové struktury bezrizikových úrokových 
měr, včetně proticyklického pojistného 
v obdobích mimořádné zátěže na 
finančních trzích. Pokud příslušná časová 
rezerva bezrizikových úrokových měr 
odhalí proticyklické pojistné v období 
finanční zátěže, které zaznamená orgán 
EIOPA, budou vzorce pro příslušné 
časové struktury bezrizikových úrokových 
měr zahrnovat také vzorce, které 
podnikům umožňují vypočítat informace 
týkající se takového pojistného, včetně 
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vypracovaná orgánem EIOPA. jeho výše. V takovém případě orgán
EIOPA sleduje proticyklické pojistné a 
vyvodí informace na transparentním, 
objektivním a spolehlivém základě. 
Informace pro všechny tyto účely se 
vyvozují podle metod, zásad a postupů 
uvedených v písmenu b) první odrážky 
článku 86 a podle podrobných kritérií, 
metod a předpokladů pro výpočet uvedený 
v písmenu i) první odrážky článku 86.

Or. it

Pozměňovací návrh 354
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. V 
případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně informací týkajících se 
příslušné časové struktury bezrizikových 
úrokových měr, včetně pojistného za 
nelikviditu v období napětí na finančních 
trzích. Zveřejněná příslušná časová 
struktura bezrizikových úrokových měr 
[...] bude zahrnovat informace týkající se 
[…] tohoto pojistného, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA vypočítá pojistné za 
nelikviditu transparentním, objektivním 
a spolehlivým […] způsobem. Informace 
pro všechny tyto účely se vyvozují podle 
metod výpočtu a předpokladů, které jsou 
definovány v [Regulační technické 
normě] uvedené v čl. 86 písm. i).

Or. en
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Odůvodnění

Změny nutné k tomu, aby byl přesun pravomocí na orgán EIOPA v souladu s evropskou 
judikaturou.

Pozměňovací návrh 355
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně informací týkajících se 
příslušné časové struktury bezrizikových 
úrokových měr, včetně proticyklického 
pojistného v období napětí na finančních 
trzích a základu pro vyrovnávací pojistné, 
pomocí kterého se cash-flow pojistných 
závazků po dobu trvání pojistné smlouvy 
bude vyrovnávat s cash-flow vysoce 
kvalitních aktiv. Pokud příslušná časová 
struktura bezrizikových úrokových měr 
poskytuje proticyklické pojistné v období 
napětí na finančních trzích pozorovaných 
orgánem EIOPA, budou zveřejněné 
vzorce příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr zahrnovat 
vzorce umožňující pojišťovnám a 
zajišťovnám vypočítat informace týkající 
se tohoto pojistného, včetně jeho výše.

Orgán EIOPA v tom případě také sleduje 
proticyklické pojistné a vyvodí informace 
transparentním, objektivním a spolehlivým 
způsobem. Informace pro všechny tyto 
účely se vyvozují způsobem odpovídajícím 
metodice, zásadám a postupům uvedeným 
v čl.86 písm. i) a podle podrobných 
kritérií, metod výpočtu a předpokladů 
specifikovaných v aktu v přenesené 
pravomoci uvedeném v čl. 86 písm. i).

Extrapolace příslušné upravené časové 



AM\877719CS.doc 47/134 PE472.278v01-00

CS

struktury bezrizikových úrokových měr 
bude zahájena v okamžiku, kdy příslušné 
finanční trhy již nemohou být považovány 
za obsáhlé a likvidní, aby na nich mohly 
pojišťovny a zajišťovny vyrovnávat své 
cash-flow s dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace týkající se příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích proticyklické pojistné, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
proticyklického pojistného, včetně jeho 
výše. Orgán EIOPA sleduje proticyklické 
pojistné a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě a způsobem odpovídajícícm 
metodám uvedeným v článku 86 a podle 
podrobných kritérií metod výpočtu 
a předpokladů, které jsou specifikované 
v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v 
čl. 86 písm. i).

Or. en

Odůvodnění

Ohledně metod výpočtu použitých pro výpočet příslušné časové struktury bezrizikových 
úrokových měr musí existovat právní jistota. Metoda by měla být výslovně definována v 
právním textu a má značný význam pro velikost technických rezerv ve stresových situacích. 
Proticyklické pojistné bylo zavedeno v nedávných diskusích na toto téma. Pokud bude 
dohodnuto proticyklické pojistné používat, mělo by to být zohledněno v budoucích právních 
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textech.

Pozměňovací návrh 357
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše 
a odůvodnění metody výpočtu. Orgán 
EIOPA sleduje pojistné za nelikviditu a 
vyvodí informace na transparentním, 
objektivním a spolehlivém základě. 
Informace pro všechny tyto účely se 
vyvozují podle metod a předpokladů, které 
mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA

Or. en

Odůvodnění

Pro výpočet pojistného za nelikviditu je nesmírně důležité, aby se používala objektivní, 
předem známá metoda, aby si odvětví mohlo kdykoliv pojistné za nelikviditu vypočítat za 
použití údajů vysledovaných na finančních trzích.

Pozměňovací návrh 358
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
Tyto technické informace umožní 
pojišťovnám a zajišťovnám vypočítat 
proticyklické pojistné, zejména v období 
napětí na finančních trzích; a vyrovnávací 
pojistné, pomocí kterého se cash-flow 
pojistných závazků po dobu trvání pojistné 
smlouvy bude vyrovnávat s cash-flow 
vysoce kvalitních aktiv.

Orgán EIOPA sleduje proticyklické 
pojistné a vyrovnávací pojistné a vyvodí 
informace transparentním, objektivním 
a spolehlivým způsobem. 
Informace pro tyto účely se vyvozují z
metod a předpokladů, které zahrnují
vzorce či určení vypracovaná orgánem 
EIOPA. Provádí se to v souladu s 
ustanoveními článku 86 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. 
Informace zahrnují především informace 
o uplatnění proticyklického pojistného, 
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finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

základu pro vyrovnávací pojistné a 
extrapolaci časové struktury bezrizikových 
úrokových měr.

Proticyklické pojistné se používá v 
obdobích napětí na finančních trzích. 
Tato období sleduje orgán EIOPA. 
Zveřejněné vzorce časové struktury 
bezrizikových úrokových měr pak 
zahrnují zvláštní vzorce pro začlenění 
informací týkajících se tohoto pojistného, 
včetně jeho rozsahu ze strany pojišťoven a 
zajišťoven.
Pokud se cash-flow pojistných závazků po 
dobu trvání pojistné smlouvy vyrovnává s 
cash-flow vysoce kvalitních aktiv, použije 
se vyrovnávací pojistné. Podle metody 
uvedené v článku 86 se výpočet časové 
struktury bezrizikových úrokových měr 
včetně vyrovnávacího pojistného opírá o 
očekávanou pravděpodobnost selhání 
souvisejících aktiv. Zveřejněné vzorce pro 
výpočet časové struktury bezrizikových 
úrokových měr budou zahrnovat 
konkrétní metody pro začlenění informací 
týkajících se tohoto pojistného, včetně jeho 
rozsahu ze strany pojišťoven a zajišťoven.

Pokud nelze příslušné finanční trhy pro 
výpočet časové struktury bezrizikových 
úrokových měr považovat za obsáhlé a 
likvidní, aby mohly pojišťovny a 
zajišťovny vyrovnat své cash-flow s 
dluhopisy, je možné je extrapolovat.
Orgán EIOPA sleduje proticyklické 
pojistné, vyrovná a vyvodí informace na 
transparentním, objektivním a spolehlivém 
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují v souladu s aktem v přenesené 
pravomoci dle čl. 86 písm. b) a čl. 86 písm. 
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i).

Or. en

Odůvodnění

Začlenění proticyklického pojistného, vyrovnávacího pojistného a extrapolace je nutné proto, 
aby nedocházelo k umělé volatilitě technických rezerv v důsledků narušení finančních trhů 
zvnějšku. Kromě toho je nezbytné, aby metodika používaná pro výpočet časové struktury 
bezrizikových úrokových měr poskytovala právní jistotu. 

Pozměňovací návrh 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní technické 
informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. V 
případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA

1. Orgán EIOPA stanoví a zveřejní pro 
každou příslušnou měnu alespoň 
čtvrtletně příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, které se 
použijí pro výpočet nejlepšího odhadu 
podle čl. 77 odst. 2. Na základě tohoto 
nejlepšího odhadu se použije kapitola VII 
této hlavy.

2. V případech, kdy je v obdobích napětí
na finančních trzích zaznamenáno 
proticyklické pojistné, vyvozené podle 
vzorce uvedeného v článku 86 a které 
bude vyšší než X procentních bodů, 
zveřejní se pro každou příslušnou měnu 
příslušná upravená časová struktura 
bezrizikových úrokových měr, a to ve
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stejných časových intervalech, v jakých je 
zveřejňována příslušná časová struktura 
bezrizikových úrokových měr uvedená 
v odstavci 1. Pojišťovnám a zajišťovnám 
může být poté povoleno používání této 
příslušné upravené časové struktury 
bezrizikových úrokových měr v souladu s 
článkem 86 pro výpočet nejlepšího 
odhadu pro některé nelikvidní závazky v 
závislosti na jejich nelikviditě. Pojišťovny 
a zajišťovny v takovém případě zveřejní 
informaci o používání tohoto pojistného 
a o měnovém dopadu na jejich finanční 
postavení.
3. U některých pojistných smluv, kde se 
cash-flow z pojistných závazků vyrovnává 
po dobu trvání pojistné smlouvy s cash-
flow vysoce kvalitních aktiv, se místo 
proticyklického pojistného použije v 
souladu s článkem 86 vyrovnávací 
pojistné vycházející z očekávané 
pravděpodobnosti selhání souvisejících 
aktiv.
4. Úkoly uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 plní 
orgán EIOPA transparentním, objektivním 
a spolehlivým způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“ 

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 362
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně. Pro výpočet 
technických rezerv využívají pojišťovny a 
zajišťovny vzorce příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr 
zveřejněné orgánem EIOPA, v souladu 
s odstavcem 1. 

Or. it

Pozměňovací návrh 363
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně.

Or. en

Odůvodnění

Tento pokyn se přesunul do odstavce 1 a 2, protože jde o pokyn, týkající se způsobu výpočtu 
proticyklického pojistného, a ne způsobu jeho zveřejnění.
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Pozměňovací návrh 364
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“ 

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň měsíčně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“ 

Or. en

Odůvodnění

Pojistné za nelikviditu představuje významný proticyklický nástroj. V prostředí napětí je tato 
jistota a transparentnost velmi důležitá. Frekvence zveřejňování během těchto období by 
neměla být menší než jednou měsíčně.

Pozměňovací návrh 365
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně.

Pojišťovny a zajišťovny použijí pro
výpočet technických rezerv v souladu 
s touto směrnicí vzorce pro příslušnou 
časovou strukturu bezrizikových 
úrokových měr, které zveřejní orgán 
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EIOPA v souladu s tímto článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je v 
souladu s metodami uvedenými v článku 
86.“

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně.

Pojišťovny a zajišťovny použijí pro 
výpočet technických rezerv v souladu 
s touto směrnicí vzorce pro příslušnou 
časovou strukturu bezrizikových 
úrokových měr opírající se o předpoklady 
uvedené v tomto článku, které zveřejňuje 
orgán EIOPA.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění proticyklického pojistného, vyrovnávacího pojistného a extrapolace je nutné proto, 
aby nedocházelo k umělé volatilitě technických rezerv v důsledků narušení finančních trhů 
zvnějšku. Kromě toho je nezbytné, aby metodika používaná pro výpočet časové struktury 
bezrizikových úrokových měr poskytovala právní jistotu. 

Pozměňovací návrh 367
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
vyvozené na základě vzorce uvedeného v 
článku 86, zveřejní se pro každou 
příslušnou měnu příslušná upravená 
časová struktura bezrizikových úrokových 
měr, a to ve stejných časových 
intervalech, v jakých je zveřejňována 
příslušná časová struktura bezrizikových 
úrokových měr uvedená v odstavci 1.
Pojišťovny a zajišťovny mohou použít 
tuto příslušnou upravenou časovou 
strukturu bezrizikových úrokových měr 
pro výpočet nejlepšího odhadu. 
Pojišťovny a zajišťovny v takovém 
případě zveřejní informaci o používání 
tohoto pojistného a o měnovém dopadu na 
jejich finanční postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly uvedené v odstavcích 1 a 2 plní 
orgán EIOPA transparentním, 
objektivním a spolehlivým způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušná časová struktura 
bezrizikových úrokových měr stanoví 
vyrovnávací pojistné, použije se metodika 
výpočtu v souladu s metodikou uvedenou 
v článku 86 a podrobnými kritérii, 
metodami výpočtů a předpoklady 
specifikovanými v aktech v přenesené 
pravomoci uvedených v čl. 86 písm. i),
umožňujících pojišťovnám a zajišťovnám 
vypočítat informace týkající se tohoto 
pojistného včetně jeho velikosti.
Extrapolace příslušné upravené časové 
struktury bezrizikových úrokových měr by 
měla být zahájena v okamžiku, kdy 
příslušné finanční trhy již nemohou být 
považovány za obsáhlé a likvidní.

Or. en

Odůvodnění

O vyrovnávacím pojistném se hovořilo v nedávných diskusích na toto téma. Pokud bude 
dohodnuto používání proticyklického pojistného, mělo by to být zohledněno v budoucích 
právních textech. Je důležité, aby byl výchozí bod extrapolace uveden v textu 1. úrovně jako 
bod, kdy už nelze příslušné finanční trhy považovat za obsáhlé a likvidní, třebaže by přesné 
stanovení extrapolace mělo být ponecháno na 2. úrovni.

Pozměňovací návrh 370
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 77a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojišťovny a zajišťovny použijí pro 
výpočet technické rezervy v souladu 
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s touto směrnicí vzorec pro příslušnou 
časovou strukturu bezrizikových 
úrokových měr, kterou zveřejní orgán 
EIOPA v souladu s tímto článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 86 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pojistné smlouvy, pro něž se použije 
vyrovnávací pojistné, kritéria způsobilosti 
pro typ aktiv povolených pro podporu 
pojistných závazků a metoda výpočtu 
vyrovnávacího pojistného na očekávaném 
standardním základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 86 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Podrobná metoda výpočtu pojistného 
za nelikviditu a kritéria určení procenta 
pojistného za nelikviditu, které bude 
možné použít pro závazky podle článku 
77;

Or. en
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Odůvodnění

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”,
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Pozměňovací návrh 373
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 86 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podrobná kritéria pro prvky technických 
informací, metody výpočtu a předpoklady 
a případně vzorce a určení, podle nichž má 
orgán EIOPA vyvodit informace, jak je 
uvedeno v článku 77a.

i) podrobná kritéria pro prvky technických 
informací, metody výpočtu a předpoklady 
a vzorce a určení, podle nichž má orgán 
EIOPA vyvodit informace, jak je uvedeno 
v článku 77a.

Or. it

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu bude Komise moci přijmout prováděcí technické 
standardy pro určení, jak budou ustanovení článku 86 prováděna při výpočtu nejlepšího 
odhadu. Má se za to, že co se týče navrženého pozměňovacího návrhu, který se zabývá 
otázkou příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr, musí k němu být 
přistupováno na úrovni 2 (akty v přenesené pravomoci).

Pozměňovací návrh 374
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16
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Směrnice 2009/138/ES
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání čl. 77 odst. 
2 doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odst. 1 písm. a) až h)
tohoto článku ohledně záležitostí, které 
tyto akty v přenesené pravomoci upravují. 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
používání ustanovení uvedených
v pododstavci 1 písm. a) až i), orgán 
EIOPA připraví návrh prováděcích norem 
ohledně záležitostí, které tyto akty v 
přenesené pravomoci upravují, uvádějící 
především v případě písmene i) vzorec pro 
výpočet proticyklického pojistného.

Or. en

Odůvodnění

V případě metod výpočtu nebo předpokladů používaných při výpočtu příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr by měla existovat právní jistota. Používaná metoda 
výpočtu, předpoklady a databáze by měly být explicitně definovány v právní textu, protože je 
to velmi důležité pro velikost technických rezerv ve stresových situacích.

Pozměňovací návrh 375
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 86 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojistné smlouvy, pro něž se použije 
vyrovnávací pojistné, kritéria způsobilosti 
pro typ aktiv povolených pro podporu 
pojistných závazků a metoda výpočtu 
vyrovnávacího pojistného 

Or. en

Odůvodnění

O proticyklickém pojistném a vyrovnávacím pojistném se hovořilo v nedávných diskusích na 
toto téma. Pokud bude dohodnuto používání proticyklického pojistného a vyrovnávacího 
pojistného, mělo by to být zohledněno v budoucích právních textech.
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Pozměňovací návrh 376
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 86a

Poté, co budou přijaty prováděcí akty, se 
Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci týkající se všech 
následných změn čl. 37 odst. 6 písm. a), čl. 
75 odst. 2, článek 86 a čl. 97 odst. 1, čl.
111 odst. 1, čl. 114 odst. 1, čl. 127 odst. 1, 
čl. 135 odst. 1, čl. 143 odst. 2, článek 234, 
čl. 248 odst. 7, čl. 249 odst. 3 směrnice 
2009/138/ES a přijímat regulační 
technické normy pro následné změny 
všech dalších příslušných článků.“

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 94 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V článku 94 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Veškeré položky doplňkového 
kapitálu, které nespadají do odstavce 1 a 
2, se zařadí do třídy 3. Jakékoliv položky 
základních vlastních zdrojů, které 
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nespadají do odstavce 1 a 2, jsou 
vyloučeny z kapitálu.“

Or. en

Odůvodnění

Základní kapitál, který není trvale k dispozici, ani není čemukoliv kromě akcionářů podřízený 
(test v čl. 93 odst. 1 a 2), není schopen absorbovat ztráty, jak se během krize ukázalo u bank. 
Je proto v souladu s CRDIV tyto položky odstranit z kvalifikovaného kapitálu.

Pozměňovací návrh 378
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 100 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V článku 100 se druhý odstavec 
nahrazuje tímto:
„Solventnostní kapitálový požadavek se 
vypočítá podle standardního vzorce 
uvedeného v pododdílu 2 nebo případně 
prostřednictvím schváleného interního 
modelu uvedeného v pododdílu 3. 
Pokud se použije schválený interní model, 
příslušný solventnostní kapitálový 
požadavek bude roven většímu ze 
solventnostního kapitálového požadavku 
dle interního modelu a 80 procent z něj 
při použití výpočtu podle standardního 
vzorce.“

Or. en

Odůvodnění

Krize poukázala na nebezpečí spojená s příliš velkým spoléháním se na interní modely. Tento 
pozměňovací návrh zajistí, že se standardní vzorec bude vždy používat a) pro usnadnění 
srovnávání pojistitelů a b) pro umožnění srovnání výsledků interního modelu se standardním 
vzorcem s cílem zaměřit větší pozornost na hlavní rozdíly a poskytnout více informací o 
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slabých a silných stránkách jak interního, tak regulativního modelu a c) pro poskytnutí dolní 
meze na základě výsledků interního modelu.

Pozměňovací návrh 379
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 101 – odst. 4 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) V čl. 101 odst. 4 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:
„Operační rizika uvedená v prvním 
pododstavci písm. f) zahrnují právní 
rizika a rizika modelu a vylučují rizika 
vyplývající ze strategických rozhodnutí, 
jakož i rizika ztráty dobré pověsti.
Riziko modelu odráží potenciální 
podcenění jiných rizik v důsledku chyb při 
specifikaci modelu a kalibraci parametrů 
modelu.“

Or. en

Odůvodnění

Pro lepší omezení přílišného spoléhání na přístupy interního modelování by se měl přidat i 
rozpětí chyb (tj. zvláštní další kapitálové požadavky v rámci „operačního rizika“), s ohledem 
na to, že modely nemusí dostatečně představovat skutečnost (chybné specifikace), a na to, 
kalibrace parametrů (volatility, korelace, podíly na zisku atd.) není příliš jistá.

Pozměňovací návrh 380
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 101 – odst. 4a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Do článku 101 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„4a. Za účelem zajištění důsledné 
harmonizace v souvislosti s odstavcem 4 
vypracuje orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, které 
stanoví výpočet podmodulu operačního 
rizika a kalibraci chyby solventnostního 
kapitálového požadavku uvedeného 
v odstavci 4. Výpočet bude zohledňovat 
objem operací pojišťoven a zajišťoven.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 101 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Do článku 101 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5a. Členské státy požadují po 
pojišťovnách a zajišťovnách, aby si vedle 
solventnostního kapitálového požadavku 
uvedeného v odstavcích 2 až 5 udržely 
použitelný kapitál, který poslouží jako 
proticyklický nárazník, jenž se může 
zmenšit v obdobích, které orgán EIOPA 
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zaznamená jako období napětí na 
finančních trzích.“

Or. en

Odůvodnění

Spíše než aby se manipulovalo s hodnotou závazků zvyšováním diskontních sazeb s 
„pojistným za nelikviditu“, je lepší dodržet soulad s CRD4 a požadovat vytvoření kapitálu na 
horní úrovni solventnostních kapitálových požadavků (SCR), aby se firmy v případě krize 
nedostaly okamžitě do rozporu s solventnostním kapitálovým požadavkem a nesnažily se ve 
špatné situaci získat kapitál. Navrhuje se proto vytvoření proticyklického nárazníku 
podobného tomu, který se vyžaduje pro banky a stanovuje ho podle hospodářského cyklu 
orgán EIOPA.

Pozměňovací návrh 382
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 101 – odst. 7 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Do článku 101 se vkládá nový 
odstavec, který zní:

„5b. Za účelem zajištění důsledné 
harmonizace v souvislosti s článkem 5a, 
vypracuje orgán EIOPA po konzultaci 
s ESRB návrh regulačních technických 
norem, které stanoví výpočet 
proticyklického nárazníku a kritéria pro 
určení napětí na finančních trzích, o 
němž hovoří odstavec 5a.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.“

Or. en
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Odůvodnění

Spíše než aby se manipulovalo s hodnotou závazků zvyšováním diskontních sazeb s 
„pojistným za nelikviditu“, je lepší zachovat soulad s CRD4 a požadovat vytvoření kapitálu 
na horní úrovni solventnostních kapitálových požadavků (SCR), aby se firmy v případě krize 
nedostaly okamžitě do rozporu s solventnostním kapitálovým požadavkem a nesnažily se ve 
špatné situaci získat kapitál. Navrhuje se proto vytvoření proticyklického nárazníku 
podobného tomu, který se vyžaduje pro banky a stanovuje ho podle hospodářského cyklu 
orgán EIOPA.

Pozměňovací návrh 383
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19 c (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 105 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Do čl. 105 odst. 6 se za druhý 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„Je-li smlouva o derivátech zúčtována 
prostřednictvím schválených ústředních 
protistran, je riziko selhání protistrany ve 
věci kapitálových požadavků menší, než 
pokud by smlouva nebyla zúčtována tímto 
způsobem.“

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s nařízením o infrastruktuře evropských trhů a zacházením s expozicemi 
vůči ústředním protistranám v CRD4 je nutné zajistit, aby se derivátům, které se zúčtovávají 
prostřednictvím ústředních protistran, dostalo příznivého zacházení;

Pozměňovací návrh 384
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zjednodušení výpočtu modulu 
tržního rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5
a případně při zjednodušení modulu rizika 
selhání protistrany uvedeného v čl. 105 
odst. 6 orgán EIOPA pro účely hodnocení
technik snižování rizik uvedených v 
čl. 101 odst. 5:

1. K výpočtu modulu tržního rizika 
uvedeného v čl. 105 odst. 5 a modulu 
rizika selhání protistrany uvedeného v 
čl. 105 odst. 6 lze použít externí 
hodnocení, a to za následujících 
podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zjednodušení výpočtu modulu 
tržního rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5
a případně při zjednodušení modulu rizika 
selhání protistrany uvedeného v čl. 105 
odst. 6 orgán EIOPA pro účely hodnocení 
technik snižování rizik uvedených v čl. 101 
odst. 5:

1. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek při uplatnění tohoto článku a 
zjednodušení výpočtu modulu tržního 
rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5, 
zjednodušení výpočtu modulu rizika 
selhání protistrany uvedeného v čl. 105 
odst. 6, hodnocení technik snižování rizik 
uvedených v čl. 101 odst. 5 a výpočtu 
technických rezerv orgán EIOPA 
vypracuje návrh prováděcích technických 
norem týkajících se:

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. a



PE472.278v01-00 68/134 AM\877719CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zhodnotí způsobilost externích 
ratingových agentur a přidělí jim úvěrová 
hodnocení podle objektivní stupnice 
úvěrového hodnocení;

a) pojišťovna má celkovou rozvahu nižší 
než 25 miliard EUR a dokázala, že není 
schopna posoudit úvěrové riziko jiným 
způsobem a;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zhodnotí způsobilost externích 
ratingových agentur a přidělí jim úvěrová 
hodnocení podle objektivní stupnice 
úvěrového hodnocení;

a) seznam orgánů regionální a místní 
správy, na styk s nimiž je třeba nahlížet 
jako na styk s orgány ústřední státní 
správy, do jejíž pravomoci tyto orgány 
regionální a místní správy spadají, pokud 
v riziku mezi těmito expozicemi neexistuje 
rozdíl vzhledem ke specifickým 
možnostem získávání příjmů na straně 
regionální a místní správy a k existenci 
zvláštního institucionálního uspořádání, 
které snižuje jejich riziko selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 - písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejní seznam orgánů regionální 
a místní správy, na styk s nimiž je třeba 
nahlížet jako na styk s orgány ústřední 
státní správy;

b) externí ratingová agentura (ECAI) je 
ratingová agentura, která byla 
registrována nebo certifikována v souladu 
s nařízením (ES) č. 1060/2009, nebo, 
pokud určitá externí ratingová agentura 
(ECAI) není registrována v souladu 
s nařízením (ES) č. 1060/2009, posoudí 
její způsobilost evropské orgány dohledu 
(ESA) prostřednictvím smíšeného výboru 
a ve shodě s metodickými požadavky hlavy 
II nařízení (ES) č. 1060/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejní seznam orgánů regionální 
a místní správy, na styk s nimiž je třeba 
nahlížet jako na styk s orgány ústřední 
státní správy;

b) seznam externích ratingových agentur 
a přiřazení jejich úvěrového hodnocení 
podle objektivní stupnice úvěrového 
hodnocení, v souladu s podrobnými 
kritérii uznávání externích ratingových 
agentur a přidělení úvěrových hodnocení 
podle stupnice úvěrového hodnocení, jak 
bylo stanoveno v [regulačních 
technických normách] uvedených v čl. 
111 odst. 1 písm. n).

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřesní akciový index uvedený v čl. 106 
odst. 2, vypočte symetrickou úpravu 
uvedenou v článku 106 a pravidelně 
zveřejňuje oba druhy informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřesní akciový index uvedený v čl. 106 
odst. 2, vypočte symetrickou úpravu 
uvedenou v článku 106 a pravidelně 
zveřejňuje oba druhy informací;

c) akciový index uvedený v čl. 106 odst. 2
a symetrická úprava uvedená v článku 106
v souladu s podrobnými kritérii 
stanovenými v [regulačních technických 
normách] uvedených v písm. c a o v čl. 
111 odst. 1 písm. o);

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) upřesní úpravy, které je třeba provést vypouští se
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v případě měn vázaných na euro 
v podmodulu měnového rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) upřesní úpravy, které je třeba provést 
v případě měn vázaných na euro 
v podmodulu měnového rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 5.

d) úpravy, které je třeba provést v případě 
měn vázaných na euro v podmodulu 
měnového rizika uvedeného v čl. 105 odst. 
5., v souladu s podrobnými kritérii pro 
úpravu měn vázaných na euro pro účely 
usnadnění výpočtu podmodulu měnového 
rizika stanovenými v [regulačních 
technických normách] uvedených čl. 111 
odst. 1 písm. p).

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20 
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 12. září 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v druhém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA vypočte 
a zveřejní standardní odchylky od 
specifických vnitrostátních legislativních 
opatření členských států, které povolují 
sdílení pojistného plnění v souvislosti se 
zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují uvedená 
kritéria.

2. Ohledně externích ratingových agentur 
smíšený výbor:

a) zveřejní seznam způsobilých externích 
ratingových agentura (ECAI);
b) ověří, že přinejmenším všechny úvěrové 
instituce, které mají na jednotlivých 
hodnoceních úvěrů oprávněný zájem, 
k nim mají přístup za stejných podmínek;
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c) přiděluje úvěrová hodnocení podle 
objektivní stupnice úvěrového hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA vypočte 
a zveřejní standardní odchylky od 
specifických vnitrostátních legislativních 
opatření členských států, které povolují 
sdílení pojistného plnění v souvislosti se 
zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují uvedená 
kritéria.

2. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování tohoto článku a 
pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA vytvoří 
návrh prováděcích technických norem 
stanovujících […] standardní odchylky od 
specifických vnitrostátních legislativních 
opatření členských států, které povolují 
sdílení pojistného plnění v souvislosti se 
zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují podrobná 
kritéria stanovená aktem v přenesené 
pravomoci a uvedená v čl. 111 odst. 1 
písm. q).
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 12. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v druhém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Corien Wortmann-Kool
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA vypočte 
a zveřejní standardní odchylky od 
specifických vnitrostátních legislativních 
opatření členských států, které povolují 
sdílení pojistného plnění v souvislosti se 
zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují uvedená 
kritéria.

2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA ve shodě 
s výpočty poskytnutými příslušnými 
orgány dohledu dotčených členských států
zveřejní v souladu s čl. 104 odst. 4 
směrnice 209/138/ES standardní odchylky 
od specifických vnitrostátních 
legislativních opatření členských států, 
které povolují sdílení požadavků na 
pojistné plnění v souvislosti se zdravotním 
rizikem mezi pojišťovnami a zajišťovnami 
a které splňují následující kritéria:
a) systém sdílení požadavků na pojistné 
plnění je transparentní a před zahájením 
období, na něž se vztahuje, specifikovaný;
b) systém sdílení požadavků na pojistné 
nebo rizika, mechanismus sdílení 
požadavků na pojistné plnění, počet 
pojišťoven, které se podílejí na systému 
vyrovnávání zdravotních rizik (HRES), 
a rizikové vlastnosti podniků 
podléhajících tomuto systému zajišťují 
všem pojišťovnám, které jsou zapojeny do 
systému HRES, že se díky tomuto systému 
významnou měrou sníží volatilita 
pojistného a rizika technických rezerv 
podniků podléhajících systému HRES;
c) zdravotní pojištění hrazené v rámci 
systému HRES je povinné a slouží jako 
částečná nebo úplná alternativa 
zdravotního pojištění poskytovaného 
povinným systémem sociálního 
zabezpečení;
d) v případě selhání pojišťoven 
zapojených do systému HRES zaručí 
jeden nebo více správních orgánů plné 
uspokojení požadavků pojistníků 
pojišťovacího podniku podléhajícího 
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systému HRES;
e) v případě, že je zaveden nový systém 
HRES nebo dojde k výrazné změně 
stávajícího systému HRES, a neexistují 
tudíž historická data nutná k výpočtu 
standardní odchylky, ale požadavky a) až 
d) jsou v podstatě splněny, určí se 
standardní odchylka na základě 
odborného odhadu příslušného orgánu 
dozoru daného členského státu. Důvody 
odborného odhadu se zveřejní.  
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví dodatečná kritéria.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20 (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro zjednodušení výpočtu modulu 
tržního rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5 
má orgán EIOPA tyto úkoly:
a) uveřejnit seznamy orgánů regionální 
a místní správy, u kterých se s expozicemi 
zachází jako s expozicemi vůči centrální 
vládě, do jejíž pravomoci tato regionální 
a místní správa spadá, pokud neexistuje 
rozdíl v riziku mezi těmito expozicemi 
vzhledem ke specifickým možnostem 
získávání příjmů na straně regionální 
a místní správy a k existenci zvláštního 
institucionálního uspořádání, které 
snižuje jejich riziko selhání;
b) upřesnit úpravy, které je třeba provést 
v případě měn vázaných na euro 
v podmodulu měnového rizika uvedeného 
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v čl. 105 odst. 5; 
c) upřesnit příslušný akciový index 
uvedený v čl. 106 odst. 2, stanovit 
symetrickou úpravu uvedenou v článku 
106 a pravidelně zveřejňovat oba druhy 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 109a – odst. 2b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Orgán EIOPA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem, ve 
kterém specifikuje podmínky kategorizace 
v souladu s odst. 2a písm. a) a b).
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do [datum].
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví:

1. Aby byla v souvislosti s článkem 101 
a články 103 až 109 zajištěna důsledná 
harmonizace, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 111 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) metoda, která se použije při 
posuzování kapitálového požadavku k 
riziku selhání protistrany v případě 
expozice vůči ústředním protistranám 
uvedené v článku 105. Tyto parametry 
budou stanovy pro zajištění souladu se 
zacházením s těmito expozicemi v případě 
úvěrových institucí a investičních firem v 
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souladu s požadavky směrnice 
2012/xx./EU (CRD IV);

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s nařízením o infrastruktuře evropských trhů a zacházením s expozicemi 
vůči ústředním protistranám v CRD4 je nutné zajistit, aby se derivátům, které se zúčtovávají 
prostřednictvím ústředních protistran, dostalo příznivého zacházení;

Pozměňovací návrh 404
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 111 – odst. 1 – písm. m 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) přístup, který se má uplatnit 
u přidružených podniků ve smyslu článku 
212 při výpočtu solventnostního 
kapitálového požadavku, zejména při 
výpočtu podmodulu akciového rizika 
podle čl. 105 odst. 5, s přihlédnutím 
k pravděpodobnému snížení volatility 
hodnoty těchto přidružených podniků 
vyplývající ze strategické povahy těchto 
investic a vlivu, který mají podniky držící 
účast na tyto přidružené podniky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výkonnost přidružených podniků pravděpodobně pevně souvisí s pojistitelem/zajistitelem. 
Není žádný důvod se domnívat, že účast v těchto podnicích by měla být považována za méně 
rizikovou než majetková účast, a měla by podléhat zvláštnímu zacházení.

Pozměňovací návrh 405
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 111 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) podrobná kritéria, jež mají vnitrostátní 
legislativní opatření splňovat, a požadavky 
na výpočet standardní odchylky pro účely 
zjednodušení výpočtu modulu zdravotního 
upisovacího rizika uvedeného v čl. 109a 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 109a odst. 2 zavádí výjimku pro některé privatizované zdravotní pojišťovny. Cílem je 
zajistit, aby mohly být kapitálové požadavky pro tento typ podnikání menší než u jiného 
podnikání v oblasti zdravotního pojištění. Taková výjimka není nutná. Rámcová směrnice 
obsahuje mechanismy jako konkrétní parametry pojišťovny nebo interní modely zaměřené na 
národní specifika.

Pozměňovací návrh 406
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 111 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých stanoví 
kvantitativní limity a kritéria použitelnosti 
aktiv. Tyto akty v přenesené pravomoci se 
použijí na aktiva kryjící technické rezervy, 
s výjimkou aktiv držených ve vztahu ke 
smlouvám týkajícím se životního pojištění, 
podle nichž nesou investiční riziko 
pojistníci. Tato opatření přezkoumává 
Komise se zřetelem k vývoji u 

2. Aby byla v souvislosti se solventnostním 
kapitálovým požadavkem zajištěna 
důsledná harmonizace, vytvoří Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém s ohledem na rizika, jež nejsou 
v dostatečné míře pokryta podmodulem,
stanoví kvantitativní limity a kritéria 
použitelnosti aktiv.
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standardního vzorce a na finančních trzích.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
Tyto regulační technické normy se použijí 
na aktiva kryjící technické rezervy, 
s výjimkou aktiv držených ve vztahu ke 
smlouvám týkajícím se životního pojištění, 
podle nichž nesou investiční riziko 
pojistníci. Tyto regulační technické normy
přezkoumává Komise se zřetelem k vývoji 
u standardního vzorce a na finančních 
trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 25 a (nový)
Směrnice 2009/139/ES
Čl. 129 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) V čl. 129 odst. 4 se za první 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„Pro účely výpočtu limitů uvedených 
v odstavci 3 se po pojišťovnách nebude 
vyžadovat, aby vypočítávaly solventnostní 
kapitálový požadavek čtvrtletně.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 408
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 135 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Určení, měření, sledování a řízení rizik 
vyplývajících z investic vzhledem ke 
čl. 132 odst. 2 prvnímu pododstavci;

a) Určení, měření, sledování, řízení a 
interní vykazování rizik vyplývajících 
z investic vzhledem ke čl. 132 odst. 2 
prvnímu pododstavci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 409
Miguel Portas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 135 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Určení, měření, sledování, řízení 
a vykazování specifických rizik 
vyplývajících z investic do derivátů a aktiv 
uvedených v čl. 132 odst. 4 druhém 
pododstavci.

b) Určení, měření, sledování, řízení 
a interní vykazování specifických rizik 
vyplývajících z investic do derivátů a aktiv 
uvedených v čl. 132 odst. 4 druhém 
pododstavci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 410
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výjimečných poklesů na 
finančních trzích, pokud orgán EIOPA 
v souladu s tímto odstavcem stanoví, že 
k uvedeným poklesům dochází, mohou 
orgány dohledu prodloužit lhůtu uvedenou 
v odst. 3 druhém pododstavci o
odpovídající dobu s přihlédnutím ke všem 
relevantním faktorům.

V případě výjimečných poklesů na 
finančních trzích mohou orgány dohledu 
prodloužit lhůtu uvedenou v odst. 3 
druhém pododstavci o odpovídající dobu 
s přihlédnutím ke všem relevantním 
faktorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu 
EIOPA podle článku 18 nařízení …/…, 
zašle orgán EIOPA pro účely tohoto 
odstavce dotečenému orgánu dohledu na 
jeho žádost individuální rozhodnutí o 
výjimečném poklesu na finančních trzích.
K výjimečnému poklesu na finančních 
trzích dochází tehdy, když jedna či více 
pojišťoven či zajišťoven není schopno 
plnit jeden z požadavků stanovených 
v odstavci 3 tohoto článku ve lhůtě 
stanovené v daném odstavci v důsledku
poklesu na finančních trzích, který je 
nepředvídaný, ostrý a prudký, čímž se liší 
od poklesů, ke kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu, a který již vážně a 
nepříznivě ovlivnil finanční situaci jedné či 
více pojišťoven a zajišťoven, jež souhrnně 
představují podstatnou část pojišťovacího 
či zajišťovacího trhu v jednom či více 
členských státech.

Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu 
EIOPA podle článku 18 nařízení (EU) č. 
1094/2010, může orgán EIOPA vydat 
doporučení v souladu s článkem 16 
nařízení (EU) č. 1094/2010 uvádějící, že 
podle jeho názoru došlo k výjimečnému
poklesu na finančních trzích, který je 
nepředvídaný, ostrý a prudký, čímž se liší 
od poklesů, ke kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu, a který již vážně 
a nepříznivě ovlivnil finanční situaci jedné 
či více pojišťoven a zajišťoven, jež 
souhrnně představují podstatnou část 
pojišťovacího či zajišťovacího trhu 
v jednom či více členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu 
EIOPA podle článku 18 nařízení …/…, 
zašle orgán EIOPA pro účely tohoto 
odstavce dotečenému orgánu dohledu na 
jeho žádost individuální rozhodnutí o 
výjimečném poklesu na finančních trzích. 
K výjimečnému poklesu na finančních 
trzích dochází tehdy, když jedna či více 
pojišťoven či zajišťoven není schopno plnit 
jeden z požadavků stanovených v odstavci 
3 tohoto článku ve lhůtě stanovené 
v daném odstavci v důsledku poklesu na 
finančních trzích, který je nepředvídaný, 
ostrý a prudký, čímž se liší od poklesů, ke 
kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu, a který již vážně 
a nepříznivě ovlivnil finanční situaci jedné 
či více pojišťoven a zajišťoven, jež 
souhrnně představují podstatnou část 
pojišťovacího či zajišťovacího trhu 
v jednom či více členských státech.

Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu 
EIOPA podle článku 18 nařízení (EU) č. 
1094/2010, zašle orgán EIOPA pro účely 
tohoto odstavce dotčenému orgánu dohledu 
na jeho žádost individuální rozhodnutí o 
výjimečném poklesu na finančních trzích. 
K výjimečnému poklesu na finančních 
trzích dochází tehdy, když jedna či více 
pojišťoven či zajišťoven není schopno plnit 
jeden z požadavků stanovených v odstavci 
3 tohoto článku ve lhůtě stanovené 
v daném odstavci v důsledku poklesu na 
finančních trzích, který je nepředvídaný, 
ostrý a prudký, čímž se liší od poklesů, ke 
kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu, a který již vážně 
a nepříznivě ovlivnil finanční situaci jedné 
či více pojišťoven a zajišťoven, jež 
souhrnně představují podstatnou část 
pojišťovacího či zajišťovacího trhu 
v jednom či více členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA přezkoumá alespoň jednou 
měsíčně, zda k datu přezkumu stále platí 
podmínky uvedené ve čtvrtém pododstavci, 
a zruší rozhodnutí, které bylo vydáno na 
základě podmínek uvedených ve čtvrtém 
pododstavci, pokud jedna či více těchto 
podmínek již není splněno. Za tímto 
účelem zašle orgán EIOPA dotčenému 
orgánu dohledu individuální rozhodnutí o 
skončení výjimečného poklesu na 
finančních trzích.

Orgán EIOPA přezkoumá alespoň jednou 
měsíčně, zda k datu přezkumu stále platí 
podmínky uvedené ve čtvrtém pododstavci, 
a zruší doporučení, které bylo vydáno na 
základě podmínek uvedených ve čtvrtém 
pododstavci, pokud jedna či více těchto 
podmínek již není splněno. Za tímto 
účelem zašle orgán EIOPA dotčenému 
orgánu dohledu individuální doporučení o 
skončení výjimečného poklesu na 
finančních trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu vynaloží veškeré úsilí, aby 
se doporučeními orgánu EIOPA řídil.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny jejich pravomoci, učiní 
příslušné orgány dohledu vše, co bude v 
jejich silách, aby kolegium orgánů 
dohledu informovaly o svém rozhodnutí 
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zamítnout prodloužení lhůty uvedené v 
odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě rozdílnosti názorů v rámci 
kolegia orgánů dohledu ohledně 
zamítnutí prodloužení lhůty uvedené v 
odstavci 4 ze strany příslušného orgánu 
dohledu může orgán dohledu nad 
skupinou nebo jakýkoliv jiný orgán 
dohledu požádat o vyjádření orgán 
EIOPA. Orgán EIOPA má na vyjádření 
jeden měsíc a všechny příslušné orgány 
dohledu jsou o této skutečnosti 
informovány. V souladu s čl. 19 odst. 2 
nařízení (EU) 1094/2010 působí orgán 
EIOPA v této fázi jako prostředník.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 7 dnů od vydání doporučení každý 
příslušný orgán dohledu potvrdí, zda se 
těmito doporučeními řídí nebo hodlá řídit. 
V případě, že se příslušný orgán dohledu 
doporučeními neřídí nebo nehodlá řídit, 
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informuje o tom orgán EIOPA a uvede 
své důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavce 5 c a 5 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedosáhlo-li kolegium po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 6 tohoto článku 
dohody a orgán dohledu nad skupinou 
nebo jakýkoliv jiný příslušný orgán 
dohledu informoval orgán EIOPA o 
odmítnutí příslušného orgánu dohledu v 
souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 
1094/2010, může příslušný orgán dohledu 
odložit své rozhodnutí a vyčkat na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA přijme v 
souladu s čl. 19 odst. 3 tohoto nařízení, a 
poté přijmout rozhodnutí v souladu s 
rozhodnutím orgánu EIOPA.
Lhůta uvedená v odstavcích 5 a 6 se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení. 
Orgán EIOPA přijme rozhodnutí do dvou 
měsíců. Věc nelze předložit orgánu 
EIOPA po uplynutí lhůty uvedené 
v odstavci nebo poté, co bylo dosaženo 
dohody mezi příslušnými orgány 
dohledu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 30 – písm. b
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Směrnice 2009/138/ES
Čl. 138 – odst. 4 – pododstavec 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zveřejní, že se příslušný 
orgán dohledu doporučeními neřídí nebo 
nehodlá řídit. Orgán EIOPA může rovněž 
v jednotlivých případech rozhodnout o 
tom, že zveřejní důvody příslušného 
orgánu dohledu, proč se určitými 
doporučeními neřídí. Dotčený orgán 
dohledu je o zveřejnění předem 
informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 32
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 155 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení 
…/2010 [EIOPA]. V takovém případě 
může orgán EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu nebo orgány 
dohledu hostitelského členského státu
postoupit záležitost orgánu EIOPA a 
požádat jej o pomoc v souladu s čl. 19 odst. 
1 až 4 a odst. 6 nařízení (EU) č. 
1094/2010. V takovém případě může orgán 
EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, zda hostitelský nebo domovský členský stát je v lepší pozici zasáhnout. Pravomoci 
hostitelského členského státu k zásahu nemusí být především v souvislosti s existujícími 
pojistnými smlouvami dostatečné k tomu, aby pojišťovně zabránily porušovat vnitrostátní 
právo. 
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Pozměňovací návrh 421
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 33
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 158 – odst. 2 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení 
…/2010 [EIOPA]. V takovém případě 
může orgán EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu nebo orgány 
dohledu hostitelského členského státu
postoupit záležitost orgánu EIOPA a 
požádat jej o pomoc v souladu s čl. 19 odst. 
1 až 4 a odst. 6 nařízení (EU) č. 
1094/2010. V takovém případě může orgán 
EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, zda hostitelský nebo domovský členský stát je v lepší pozici zasáhnout. Pravomoci 
hostitelského členského státu k zásahu nemusí být především v souvislosti s existujícími 
pojistnými smlouvami dostatečné k tomu, aby pojišťovně zabránily porušovat vnitrostátní 
právo.

Pozměňovací návrh 422
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 33 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 159

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Článek 159 se nahrazuje tímto:
„Článek 159

Statistické informace o přeshraničních 
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činnostech
Každá pojišťovna musí orgánu dohledu 
svého domovského členského státu sdělit 
výši pojistného, nákladů na pojistná 
plnění a provizí, nesnížené o zajištění, a to 
zvlášť podle operací prováděných v rámci 
práva usazování a operací prováděných v 
rámci volného pohybu služeb, podle 
jednotlivých členských států a takto:
a) u neživotního pojištění, podle druhu 
pojištění, jak je stanoveno v příslušném 
aktu v přenesené pravomoci;
b) u životního pojištění, podle druhu 
pojištění I až IX, jak je stanoveno v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci.
V případě odvětví 10 v části A přílohy I, s 
vyloučením odpovědnosti dopravce, 
informuje dotyčná pojišťovna rovněž 
uvedený orgán dohledu o četnosti 
pojistných plnění a průměrné výši 
nákladů na pojistná plnění.
Orgány dohledu domovského členského 
státu sdělí údaje uvedené v prvním a 
druhém pododstavci v přiměřené lhůtě a v 
souhrnné formě orgánům dohledu 
každého dotyčného členského státu, který 
o to požádá.“

Or. en

Odůvodnění

Rozčlenění pro článek 159 by mělo být podle stejných druhů pojištění jako ve směrnici 
Solventnost II, a ne podle tříd.

Pozměňovací návrh 423
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ‘Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 
1 druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 
uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 6 rozhodla, že třetí země 
splnila stanovené podmínky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 424
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 1 
druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 

4. Bez ohledu na odstavec 1 může Komise 
v souladu s článkem 301a a za asistence 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1094/2010 na omezenou 
dobu rozhodnout, že solventnostní režim 
třetí země uplatňovaný na zajišťovací 
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uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 6 rozhodla, že třetí země 
splnila stanovené podmínky.

činnosti pojišťoven nebo zajišťoven se 
sídlem v uvedené třetí zemi je dočasně 
rovnocenný se solventnostním režimem, 
který stanoví hlava I, pakliže tato třetí 
země splnila přinejmenším tyto 
následující podmínky:

a) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
b) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
c) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
d) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které příslušná třetí země 
předkládá vždy jednou za šest měsíců 
k posouzení Komisi a orgánu EIOPA.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v prvním 
pododstavci.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní podmínky stanovené 
v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Corien Wortmann-Kool



PE472.278v01-00 92/134 AM\877719CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 1 
druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 
uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 6 rozhodla, že třetí země 
splnila stanovené podmínky.

4. Bez ohledu na odstavec 1 může Komise 
v souladu s článkem 301a a za asistence 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1094/2010 na omezenou 
dobu rozhodnout, že solventnostní režim 
třetí země uplatňovaný na zajišťovací 
činnosti pojišťoven nebo zajišťoven se 
sídlem v uvedené třetí zemi je dočasně 
rovnocenný se solventnostním režimem, 
který stanoví hlava I, s přihlédnutím k 
těmto zásadám:

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
a uplatňování solventnostního režimu, 
který bude možno vyhodnotit v souladu 
s odstavcem 2 jako rovnocenný, a to do 
konce tohoto období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
d) stávající solventnostní režim třetí země 
je založen na zohlednění rizik a na tržním 
hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
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Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které orgán EIOPA předkládá 
vždy jednou za šest měsíců k posouzení 
Komisi.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v prvním 
pododstavci.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní zásady stanovené 
v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 1 
druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 
uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 6 rozhodla, že třetí země 

4. Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 1 
druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 
uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Komise může tuto lhůtu 
prodloužit o další 2 roky, pokud třetí země 
svůj závazek nesplnila, ale dosáhla 
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splnila stanovené podmínky. značného pokroku. Tato odchylka se 
použije pouze v případě, kdy Komise 
v souladu s odstavcem 6 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky.

(platí rovněž pro články 227 a 260 
směrnice 2009/138/ES)

Or. en

Odůvodnění

Právní postupy a změny právních předpisů nutné pro přechod k režimu rovnocennosti 
vyžadují určitou flexibilitu, která má zajistit, aby byl na konci přechodného období splněn cíl 
ekvivalence. Jinak se obavy o rovných podmínkách a narušení podnikatelské činnosti pouze 
objeví později.

Pozměňovací návrh 427
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací a povinnosti 
v oblasti profesního tajemství.

5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě a otázky 
spolupráce, výměny informací a povinnosti 
v oblasti profesního tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Právní postupy a změny právních předpisů nutné pro přechod k režimu rovnocennosti 
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vyžadují určitou flexibilitu, která má zajistit, aby byl na konci přechodného období splněn cíl 
ekvivalence. Jinak se obavy o rovných podmínkách a narušení podnikatelské činnosti pouze 
objeví později.

Pozměňovací návrh 428
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 35 – písm. b a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 172 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Do článku 172 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„6a. Po tříletém přechodném období 
přezkoumá Komise pokrok, který třetí 
země učinila směrem k rovnocenným 
opatřením, na základě těchto milníků:
a) solventnostní režim vychází z rizik
b) existuje nezávislý systém dohledu 
založený na zásadách IAIS 
c) funguje pojišťovací trh otevřený jiným 
pojišťovnám a zajišťovnám se sídlem v 
jiných státech
Komise může v souladu se závěry 
přezkumu na konci pětiletého 
přechodného období toto přechodné 
období o dalších 5 let prodloužit.
Po 5 letech, pokud třetí země dosáhla 
pokroku směrem k rovnocennosti, může 
být přechodné období prodlouženo o 
dalších 5 let.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhodobému charakteru pojišťovací činnosti a významu konkurenceschopnosti 
na určitém trhu, není pět let dostatečně dlouhá doba. Je požadován větší stupeň jistoty, takže 
by mělo být možné tuto lhůtu prodloužit o dalších 5 let, pokud bylo dosaženo pokroku směrem 
k rovnocennosti. Je důležité si uvědomit, že EU trvalo více než 15 let, než připravila směrnici 
Solventnost II.
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Pozměňovací návrh 429
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 38
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 216 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní okolnosti, 
za kterých lze učinit rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1.

7. Orgán EIOPA může vypracovat návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterých upřesní okolnosti, za kterých lze 
učinit rozhodnutí uvedené v odstavci 1.

Orgán EIOPA předloží tento návrh 
regulačních technických norem Komisi.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 40
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 227 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Orgán dohledu nad skupinou rozhodne o 
rovnocennosti režimů teprve po konzultaci 
s ostatními příslušnými orgány dohledu a 
s orgánem EIOPA.“

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 431
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 41
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 227 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Komise může v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kritéria pro 
posouzení, zda je solventnostní režim třetí 
země rovnocenný se solventnostním 
režimem, který stanoví hlava I kapitola 
VI.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 432
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 42
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 227 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „Odchylně od odst. 1 druhého 
pododstavce mohou členské státy na 
přechodné období stanovit, že pokud jde o 
pojišťovnu či zajišťovnu uvedenou 

vypouští se
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v daném pododstavci, lze při výpočtu 
skupinové solventnosti zohlednit 
solventnostní kapitálový požadavek a 
použitelný kapitál, které odpovídají 
požadavkům stanoveným dotčenou třetí 
zemí. Přechodné období trvá nejvýše 5 let 
od data uvedeného v čl. 309 odst. 1 
prvním pododstavci. Tato odchylka se 
použije pouze v případě, kdy Komise v 
souladu s odstavcem 7 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 433
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 42
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 227 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odst. 1 druhého 
pododstavce mohou členské státy na 
přechodné období stanovit, že pokud jde o 
pojišťovnu či zajišťovnu uvedenou 
v daném pododstavci, lze při výpočtu 
skupinové solventnosti zohlednit 
solventnostní kapitálový požadavek a 
použitelný kapitál, které odpovídají 
požadavkům stanoveným dotčenou třetí 
zemí. Přechodné období trvá nejvýše 5 let 
od data uvedeného v čl. 309 odst. 1 
prvním pododstavci. Tato odchylka se 
použije pouze v případě, kdy Komise v 
souladu s odstavcem 7 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky.

6. Bez ohledu na odst. 5 pododstavec 2 
může Komise v souladu s článkem 301a 
a za asistence Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) v souladu s čl. 33 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 na 
omezenou dobu rozhodnout, že režim 
dohledu třetí země uplatňovaný na 
podniky se sídlem v uvedené třetí zemi je 
dočasně rovnocenný s režimem, který 
stanoví hlava I kapitola VI, s 
přihlédnutím k těmto zásadám:

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
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a uplatňování režimu dohledu, který bude 
možno vyhodnotit v souladu s odstavcem 2 
jako rovnocenný, a to do konce tohoto 
období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
d) stávající režim dohledu třetí země je 
nebo bude založen na zohlednění rizik 
a na tržním hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země,
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které příslušná třetí země 
předkládá vždy jednou za půl roku 
k posouzení Komisi a orgánu EIOPA. 
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní zásady stanovené 
v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 42 a (nový)
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Směrnice 2009/138/ES
Čl. 227 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Do článku 227 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„8a. Po tříletém přechodném období 
přezkoumá Komise pokrok, který třetí 
země učinila směrem k rovnocenným 
opatřením, na základě těchto milníků:
a) solventnostní režim vychází z rizik
b) existuje nezávislý systém dohledu 
založený na zásadách IAIS 
c) funguje pojišťovací trh otevřený jiným 
pojišťovnám a zajišťovnám se sídlem v 
jiných státech
Komise může v souladu se závěry 
přezkumu na konci pětiletého 
přechodného období toto přechodné 
období o dalších 5 let prodloužit.
Po 5 letech, pokud třetí země dosáhla 
pokroku směrem k rovnocennosti, může 
být přechodné období prodlouženo o 
dalších 5 let.“

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění: Vzhledem k dlouhodobému charakteru pojišťovací činnosti a významu 
konkurenceschopnosti na určitém trhu, není pět let dostatečně dlouhá doba. Je požadován 
větší stupeň jistoty, takže by mělo být možné tuto lhůtu prodloužit o dalších 5 let, pokud bylo 
dosaženo pokroku směrem k rovnocennosti. Je důležité si uvědomit, že EU trvalo více než 15 
let, než připravila směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 435
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 42 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 230 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) V čl. 230 odst. 2 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:
„2. Skupinový solventnostní kapitálový 
požadavek vycházející z konsolidovaných 
účetních údajů (konsolidovaný skupinový 
solventnostní kapitálový požadavek) se 
vypočítá podle standardního vzorce, nebo 
případně podle schváleného interního 
modelu, a to způsobem popsaným v 
článku 100 a odpovídajícím obecným 
zásadám stanoveným v hlavě I kapitole VI 
oddílu 4 pododdílech 1 a 2 a v hlavě I 
kapitole VI oddílu 4 pododdílech 1 a 3.“

Or. en

Odůvodnění

Krize ukázala na nebezpečí spojená s příliš velkým spoléháním se na interní modely. Tento 
pozměňovací návrh zajistí, že se standardní vzorec bude vždy používat a) pro usnadnění 
srovnávání pojistitelů a b) pro umožnění srovnání výsledků interního modelu se standardním 
vzorcem s cílem zaměřit větší pozornost na hlavní rozdíly a poskytnout více informací o 
slabých a silných stránkách jak interního, tak regulativního modelu a c) pro poskytnutí dolní 
meze na základě výsledků interního modelu.

Pozměňovací návrh 436
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 44
Směrnice 2009/138/ES
Článek 234

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní technické zásady a metody 
uvedené v článcích 220 až 229 a podmínky 
použití článků 230 až 233 v rámci zajištění 
jednotného uplatňování v Unii.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace 
s tímto článkem, vypracuje orgán EIOPA 
návrh regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní technické zásady a metody 
uvedené v článcích 220 až 229 a podmínky 
použití článků 230 až 233 a které budou 
odrážet ekonomický charakter 
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specifických právních struktur.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 54 – písm. a a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 248 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.Členy kolegií orgánů dohledu mohou 
být rovněž orgány dohledu nad 
významnými pobočkami a přidruženými 
podniky. Jejich účast je však omezena 
pouze na dosažení cíle účinné výměny 
informací.
Orgán dohledu nad skupinou může v 
případě potřeby vyzvat, příslušné centrální 
banky Evropského systému centrálních 
bank (včetně ECB), aby se účastnily 
činnosti kolegia orgánů dohledu, pokud 
tyto činnosti souvisejí s plněním jejich 
úkolů.
Účinné fungování kolegia orgánů 
dohledu může vyžadovat, aby některé 
činnosti prováděl omezený počet orgánů 
dohledu, které jsou jeho členy.“
„Členy kolegia orgánů dohledu jsou 
orgán dohledu nad skupinou a orgány 
dohledu všech členských států, ve kterých 
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se nacházejí sídla všech dceřiných 
podniků.
Členy kolegií orgánů dohledu mohou být 
rovněž orgány dohledu nad významnými 
pobočkami a přidruženými podniky. 
Jejich účast je však omezena pouze na 
dosažení cíle účinné výměny informací.
Orgán dohledu nad skupinou může v 
případě potřeby vyzvat, příslušné centrální 
banky Evropského systému centrálních 
bank (včetně ECB), aby se účastnily 
činnosti kolegia orgánů dohledu, pokud 
tyto činnosti souvisejí s plněním jejich 
úkolů.
Účinné fungování kolegia orgánů 
dohledu může vyžadovat, aby některé 
činnosti prováděl omezený počet orgánů 
dohledu, které jsou jeho členy.“

Or. en

Odůvodnění

ECB a příslušné evropské banky Evropského systému centrálních bank mohou být vyzvány, 
aby se účastnily činnosti kolegia orgánů dohledu, pokud tato činnost souvisí s plněním jejich 
úkolů, například v souvislosti s úkolem centrálních bank přispívat k finanční stabilitě. 

Pozměňovací návrh 438
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Ověření provede orgán dohledu, který by 
byl orgánem dohledu nad skupinou, 
pokud by byla na žádost mateřského 
podniku nebo kterékoliv z pojišťoven 
a zajišťoven povolených v Unii nebo z 
vlastního podnětu použita kritéria 
stanovená v čl. 247 odst. 2, pokud Komise 
předtím nerozhodla o rovnocennosti dané 

vypouští se
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třetí země. Tento orgán dohledu přijme 
rozhodnutí pouze po konzultaci s 
ostatními příslušnými orgány dohledu a s 
orgánem EIOPA.“

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 439
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – odst. a
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření provede orgán dohledu, který by 
byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud 
by byla na žádost mateřského podniku 
nebo kterékoliv z pojišťoven a zajišťoven 
povolených v Unii nebo z vlastního 
podnětu použita kritéria stanovená v čl. 
247 odst. 2, pokud Komise předtím 
nerozhodla o rovnocennosti dané třetí 
země. Tento orgán dohledu přijme 
rozhodnutí pouze po konzultaci s ostatními 
příslušnými orgány dohledu a s orgánem 
EIOPA

Ověření provede orgán dohledu, který by 
byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud 
by byla na žádost mateřského podniku 
nebo kterékoliv z pojišťoven a zajišťoven 
povolených v Unii nebo z vlastního 
podnětu použita kritéria stanovená v 
čl. 247 odst. 2 (dále jen „činný orgán 
dohledu nad skupinou“), pokud Komise 
předtím nerozhodla o rovnocennosti. Činný 
orgán dohledu nad skupinou 
spolupracuje s orgánem EIOPA v souladu 
s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Tento činný orgán dohledu nad skupinou
přijme rozhodnutí o rovnocennosti pouze 
po konzultaci s ostatními příslušnými 
orgány dohledu a za asistence orgánu 
EIOPA. Toto rozhodnutí je učiněno ve 
shodě s kritérii přijatými v souladu 
s odstavcem 2. Činný orgán dohledu nad 
skupinou nesmí přijmout stran třetí země 
žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu 
s některým z dřívějších rozhodnutí 
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přijatých ve vztahu k této třetí zemi.
Pokud orgány dohledu nesouhlasí 
s rozhodnutím přijatým v souladu 
s pododstavcem 2, mohou do 3 měsíců po 
oznámení tohoto rozhodnutí činným 
orgánem dohledu nad skupinou postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s čl. 19 odst. 1 až 3 
a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010. 
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi,
které mu byly svěřeny daným článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. b
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Komise může v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kritéria pro 
posouzení, zda je obezřetnostní režim třetí 
země pro dohled nad skupinami 
rovnocenný s obezřetnostním režimem, 
který stanoví tato hlava.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 441
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. c 
Směrnice 2009/138/ES 
Čl. 260 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
„4. Odchylně od čl. 261 odst. 1, čl. 262 
odst. 1 prvního pododstavce a čl. 263 
druhého pododstavce se členské státy 
mohou na přechodné období spolehnout 
na dohled nad skupinou vykonávaný 
orgány dohledu třetí země. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu s 
odstavcem 5 rozhodla, že třetí země splnila 
stanovené podmínky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. c
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
„4. Odchylně od čl. 261 odst. 1, čl. 262 
odst. 1 prvního pododstavce a čl. 263 
druhého pododstavce se členské státy 
mohou na přechodné období spolehnout 
na dohled nad skupinou vykonávaný 
orgány dohledu třetí země. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu s 
odstavcem 5 rozhodla, že třetí země splnila 
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stanovené podmínky.“

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. c
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 261 odst. 1, čl. 262 odst. 
1 prvního pododstavce a čl. 263 druhého 
pododstavce se členské státy mohou na 
přechodné období spolehnout na dohled 
nad skupinou vykonávaný orgány dohledu
třetí země. Přechodné období trvá nejvýše 
5 let od data uvedeného v čl. 309 odst. 1
prvním pododstavci. Tato odchylka se 
použije pouze v případě, kdy Komise 
v souladu s odstavcem 5 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky.

4. Odchylně od čl. 261 odst. 1, čl. 262 odst. 
1 prvního pododstavce a čl. 263 druhého 
pododstavce se členské státy mohou na 
přechodné období spolehnout na dohled 
nad skupinou vykonávaný orgány třetí 
země pro dohled nad pojišťovnami a 
zajišťovnami, jejichž mateřský podnik má 
k 1. lednu 2014 své sídlo mimo 
Společenství, v případech jiných, než na 
které se vztahuje odstavec 5. Přechodné 
období trvá od 1.ledna 2014 do 31. 
prosince 2018, nebo do data, kdy je podle 
odstavce 2 tohoto článku považován 
obezřetnostní režim této třetí země za 
rovnocenný dohledu stanovenému v této 
hlavě, podle toho, která situace nastane 
dříve. Tato odchylka se použije pouze 
v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 7 rozhodla, že třetí země 
splnila stanovené podmínky..

Nejpozději do 3 let ode dne 1. ledna 2014 
přezkoumá Komise s ohledem na každou 
třetí zemi, u které učinila rozhodnutí 
v souladu s odstavcem 7, zda třetí země 
dosáhla pokroku při sbližování 
s rovnocenným režimem.

Or. en



PE472.278v01-00 108/134 AM\877719CS.doc

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit práci Rady v otázce třetích zemí. 

Pozměňovací návrh 444
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. c
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 3 let ode dne 1. ledna 2014 
a každé tři roky přezkoumá Komise s 
ohledem na každou třetí zemi, u které 
učinila rozhodnutí v souladu s odstavcem 
7, zda třetí země dosáhla pokroku při 
sbližování s rovnocenným režimem.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. d
Směrnice 2009/138
Čl. 260 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Doplňuje se nový odstavec 5, který zní: vypouští se
„5. Komise může v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v 
článcích 301b a 301c přijmout akty v 
přenesené pravomoci, ve kterých 
v souvislosti s odstavcem 4 upřesní délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální období 5 let, a podmínky, 
jež musí třetí země splnit. Tyto podmínky 
se vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
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režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací a 
povinnosti v oblasti profesního tajemství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. d
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Doplňuje se nový odstavec 5, který zní: vypouští se
5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací a 
povinnosti v oblasti profesního tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Rovnocennost třetích zemí je otázka, která by se měla řešit v prováděcích opatřeních ke 
směrnici Solventnost II.

Pozměňovací návrh 447
Corien Wortmann-Kool
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. d
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací 
a povinnosti v oblasti profesního 
tajemství.

5. Aniž je dotčeno ustanovení odst. 4 
pododstavce 2, může Komise v souladu 
s článkem 301a a za asistence Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1094/2010 na omezenou 
dobu rozhodnout, že režim dohledu třetí 
země uplatňovaný na podniky se sídlem 
v uvedené třetí zemi je dočasně 
rovnocenný s režimem, který stanoví tato 
hlava, s přihlédnutím k těmto zásadám:

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
a uplatňování režimu dohledu, který bude 
možno vyhodnotit v souladu s odstavcem 3 
jako rovnocenný, a to do konce tohoto 
období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;

d) stávající režim dohledu třetí země je 
založen na zohlednění rizik a na tržním 
hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
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Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které orgán EIOPA předkládá 
vždy jednou za půl roku k posouzení 
Komisi a orgánu EIOPA.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní podmínky stanovené 
v prvním pododstavci.
Pokud Komise přijme rozhodnutí ohledně 
třetí země v souladu s prvním 
pododstavcem, toto rozhodnutí se 
považuje za směrodatné pro účely ověření 
uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. e
Směrnice 2009/138/ES 
Čl. 260 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Doplňuje se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. S ohledem na obezřetnostní režimy 
třetích zemí uvedené v odstavci 4 může 
Komise rozhodnout, že třetí země splnila 
podmínky stanovené v odstavci 4 
a v aktech v přenesené pravomoci.
Uvedená rozhodnutí jsou přijata po 
konzultaci s Evropským výborem pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění a v souladu s regulačním 
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postupem uvedeným v čl. 301 odst. 2. Tato 
rozhodnutí jsou pravidelně 
přezkoumávána.“

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 62 – písm. e
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 260 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Po tříletém přechodném období 
přezkoumá Komise pokrok, který třetí 
země učinila směrem k rovnocenným 
opatřením, na základě těchto milníků:
a) solventnostní režim vychází z rizik
b) existuje nezávislý systém dohledu 
založený na zásadách IAIS 
c) funguje pojišťovací trh otevřený jiným 
pojišťovnám a zajišťovnám se sídlem v 
jiných státech
Komise může v souladu se závěry 
přezkumu na konci pětiletého 
přechodného období toto přechodné 
období o dalších 5 let prodloužit.
Po 5 letech, pokud třetí země dosáhla 
pokroku směrem k rovnocennosti, může 
být přechodné období prodlouženo o 
dalších 5 let.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhodobému charakteru pojišťovací činnosti a významu konkurenceschopnosti 
na určitém trhu, není pět let dostatečně dlouhá doba. Je požadován větší stupeň jistoty, takže 
by mělo být možné tuto lhůtu prodloužit o dalších 5 let, pokud bylo dosaženo pokroku směrem 
k rovnocennosti. Je důležité si uvědomit, že EU trvalo více než 15 let, než připravila směrnici 
Solventnost II.
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Pozměňovací návrh 450
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 69 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69a) Do článku 308 se vkládá nový 
odstavec, který zní;
„1a. Od 1. ledna 2013 členské státy zajistí, 
aby měly orgány dohledu dostatečné 
pravomoci k vyřizování žádostí o povolení 
výpočtu solventnostního kapitálového 
požadavku podle interního modelu a aby 
byly povinny tyto žádosti posoudit.“

Or. en

Odůvodnění

Firmy by neměly být trestány za to, že nebudou moci využít svůj interní model v důsledku 
toho, že se regulační orgán zpozdí s přezkoumáváním jejich žádosti. Vzhledem k tomu, že by 
časový rámec pro posouzení žádosti včetně případného zásahu orgánu EIOPA měl trvat 9 
měsíců, je nutné, aby byly regulační orgány schopny zpracovat žádosti na základě interního 
modelu od 1. ledna 2013, aby bylo zajištěno, že bude možné proces dokončit včas ke lhůtě 
provedení 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh 451
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 3, se čl. 41 odst. 1 a 3 
nepoužije po období nejvýše 3 let od data 

3. Členské státy do 1. ledna 2014 zajistí, 
aby pojišťovny a zajišťovny nadále 
podléhaly kapitálovým požadavkům a byly 
povinny předkládat zprávy, v souladu s 
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uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

požadavky platnými v jejich působnosti 
před 1. lednem 2013.
Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího 
odstavce, mohou orgány dozoru za účelem 
sledování pokroku konkrétní firmy při 
provádění směrnice Solventnost II na ad 
hoc základu požadovat, aby pojišťovny a 
zajišťovny vypočítaly všechny nebo 
některé z následujících částek: 
solventnostní kapitálový požadavek, 
minimální kapitálový požadavek, výše 
kapitálu, a vyhotovily rozvahu v souladu 
s touto směrnicí; a tyto informace předaly 
orgánům dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible. Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Pozměňovací návrh 452
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy Komise přijala akt v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 308b 
odst. 3, se čl. 41 odst. 1 a 3 nepoužije po 

3. V souladu s článkem 308b a s platností 
od 1. července 2013:
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období nejvýše 3 let od data uvedeného v 
čl. 309 odst. 1 prvním pododstavci.

a) vypočítají pojišťovny a zajišťovny 
odhadovanou hodnotu solventnostního 
kapitálového požadavku, minimálního 
kapitálového požadavku, výši 
použitelného kapitálu a rozvahu v souladu 
s touto směrnicí a tyto informace 
poskytnou orgánům dohledu;
b) jsou pojišťovny a zajišťovny povinny 
plnit požadavky na informace spojené s 
každoroční zprávou, kterou podávají 
orgánům dohledu v souladu s článkem 
35; členské státy mohou upustit od plnění 
těchto požadavků na informace v případě 
pojišťoven a zajišťoven, které nesplňují 
v plné míře požadavek týkající se zavedení 
vhodných systémů a struktur podle čl. 35 
odst. 5.

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 3, se čl. 41 odst. 1 a 3 
nepoužije po období nejvýše 3 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
308b, počínaje 1. červencem 2013 
pojišťovny a zajišťovny:

a) provedou výpočet solventnostního 
kapitálového požadavku, minimálního 
kapitálového požadavku, výši kapitálu, 
vyhotoví rozvahu v souladu s touto 
směrnicí; 
b) poskytnou orgánům dohledu informace 
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uvedené v článku 35 související s 
požadavky v předchozím pododstavci; 
referenční datum této informace je první 
den finančního roku, který začíná 1. 
července 2012 nebo později, ale do 1. 
července 2013; orgán EIOPA definuje 
šablony, které je třeba poskytnout. .

Or. en

Odůvodnění

Rámec Solventnost II nevyžaduje výkaz zisků a ztrát, ale analýzu změn kapitálu. V zájmu 
soudržnosti by se měla tato analýza vyžadovat v období postupného zavádění. 

Pozměňovací návrh 454
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Během tohoto přechodného období 
mohou členské státy povolit, že pojišťovny 
a zajišťovny mohou uveřejňovat a ve 
zprávách určených orgánům dohledu 
uvádět jen takové informace, které mohou 
získat na základě svých stávajících 
systémů a struktur, přestože tak v plném 
rozsahu nesplňují povinnosti týkající se 
oznamování a zveřejňování informací, 
které jsou stanoveny v článcích 35, 51 a 
53 až 55.

Or. de

Pozměňovací návrh 455
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
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Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
308b členské státy zajistí, aby měly orgány 
dohledu pravomoc požadovat po 
pojišťovnách a zajišťovnách, aby 
předkládaly informace uvedené v článku 
35 v souvislosti s finančním rokem, který 
končí 1. července 2013 nebo později.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na postupné zavádění obezřetnostního rámce nelze podávání zpráv požadovaných 
v článku 35 vyžadovat v plném rozsahu již v roce 2013. Orgán EIOPA by měl dostat za úkol 
definovat šablony, které se předloží orgánům dohledu během „přechodu“.

Pozměňovací návrh 456
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 5, se čl. 75 odst. 1 nepoužije 
po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

5. Sazby příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr používané 
pro výpočet nejlepšího odhadu s ohledem 
na pojistné a zajistné závazky odpovídající 
uhrazenému pojistnému v rámci 
stávajících smluv se budou stále 
vypočítávat podle směrnice 2002/83/ES, a 
to 10 let po provedení směrnice 
2009/138/ES, přičemž:
1. podle vnitrostátního práva se do 
posledního dne provádění směrnice 
2002/83/ES technické rezervy vypočítávaly 
s použitím úrokové sazby uvedené v čl. 20 
bod B písm. a) odrážka ii) směrnice 
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2002/83/ES; a
2. pojišťovna a zajišťovna dál splňují 
podmínky vyžadované v pododstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhodobému charakteru pojištění bude mít i malá změna v tomto výpočtu 
obrovský dopad na pojišťovny, protože ty již uzavřely s pojištěnci dlouhodobé smlouvy na 
současných základech. Pro minimalizaci dopadu na ceny a dostupnost dlouhodobých 
pojistných produktů musí mít pojišťovny přiměřené časové období na přechod. S ohledem na 
dlouhodobý charakter těchto produktů je rozumné poskytnout jim lhůtu 10 let.

Pozměňovací návrh 457
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Během tohoto přechodného období 
mohou členské státy povolit, že skupiny 
pojišťoven a zajišťoven mohou 
uveřejňovat a ve zprávách určených 
orgánům dohledu uvádět jen takové 
informace, které mohou získat na základě 
svých stávajících systémů a struktur, 
přestože tak v plném rozsahu nesplňují 
povinnosti týkající se oznamování a 
zveřejňování informací, které jsou 
stanoveny v čl. 254 odst. 2 a v článku 256.

Or. de

Pozměňovací návrh 458
Jean-Paul Gauzès
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 7, se článek 94 nepoužije po 
období nejvýše 10 let od data uvedeného v 
čl. 309 odst. 1 prvním pododstavci.

7. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci s upřesněním položek kapitálu, 
které jsou předmětem přechodného 
období, a přechodné požadavky uvedené 
v čl. 308b písm. g) na zařazení položek 
kapitálu, jež se budou vztahovat na tyto 
upřesněné položky kapitálu, a rovněž 
vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny 
během přechodného období dodržovaly 
v souvislosti s těmito položkami kapitálu 
minimálně právní a správní předpisy 
přijaté podle článku 27 směrnice 
2002/83/ES, článku 16 směrnice 
73/239/ES a článku 36 směrnice 
2005/68/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy Komise přijala akt v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 308b 
odst. 7, se článek 94 nepoužije po období 
nejvýše 10 let od data uvedeného v čl. 309 
odst. 1 prvním pododstavci.

7. Aniž je dotčen článek 94, položky 
základního kapitálu emitované před 
datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci, které v souladu s článkem 
310 mohou být využity pro krytí míry 
solventnosti až do výše 50 %, jsou 
klasifikovány na úrovni 1 základního 
kapitálu až do lhůty 20 let od tohoto data.

Aniž je dotčen článek 94, položky 
základního kapitálu emitované před 
datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 prvním 
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pododstavci, které v souladu s článkem 
310 mohou být využity pro krytí míry 
solventnosti až do výše 25 %, jsou 
klasifikovány na úrovni 2 základního 
kapitálu až do lhůty 20 let od tohoto data.

Or. it

Odůvodnění

Zavedení nových standardů podřízeného dluhu bude zbytečnou komplikací a je 
pravděpodobné, že namísto toho, aby zajistilo postupný přechod k Solventnosti II, způsobí 
otřesy na finančních trzích, narušení trhu a zvýší kapitálové náklady. Byla by třeba delší lhůta 
pro poskytnutí podnikům dostatečný čas pro umoření jejich podřízeného dluhu vydaného před 
vstupem v platnost programu Solventnost II.

Pozměňovací návrh 460
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 7, se článek 94 nepoužije po 
období nejvýše 10 let od data uvedeného v 
čl. 309 odst. 1 prvním pododstavci.

7. Bez ohledu na článek 94 se položky 
základního kapitálu emitované před 
datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 , které 
by se podle směrnic uvedených v článku 
310 mohly použít k dosažení disponibilní 
míry solventnostní do výše alespoň 50 % 
míry solventnostní, řadí k základnímu 
kapitálu třídy 1 po dobu až 20 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1.
Bez ohledu na článek 94 se položky 
základního kapitálu emitované před 
datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 , které 
by se podle směrnic uvedených v článku 
310 mohly použít k dosažení disponibilní 
míry solventnostní do výše alespoň 25 % 
míry solventnostní, řadí k základnímu 
kapitálu třídy 2 po dobu až 20 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1.
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Or. en

Odůvodnění

Tato poznámka a přepracovaný návrh se vztahuje i na čl. 308b písm. g) 2001/0006 (COD).

Pozměňovací návrh 461
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Standardní parametry, které se použijí 
u akcií, které pojišťovny a zajišťovny 
nakoupily k 31. prosinci 2013, pro výpočet 
podmodulu akciového rizika podle 
standardního vzorce bez možnosti 
uvedené v článku 304, se vypočítají jako 
vážený průměr následujících parametrů:
a) standardní parametr, který se použije 
při výpočtu podmodulu akciového rizika 
podle článku 304; a
b) standardní parametr, který se použije 
při výpočtu podmodulu akciového rizika 
podle standardního vzorce bez možnosti 
uvedené v článku 304,
Váha parametru uvedeného v písmenu b) 
se bude zvyšovat alespoň lineárně na 
konci každého roku od 0 % během roku 
začínajícího 1. ledna 2014 po 100 % 10 let 
po 1. lednu 2014.
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci podrobně uvádějící postup a 
kritéria, která je nutné splnit, včetně akcií, 
které budou předmětem přechodného 
období.

Or. en



PE472.278v01-00 122/134 AM\877719CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 462
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Standardní parametry, které se použijí 
pro akcie, které pojišťovny a zajišťovny 
nakoupily k 31. prosinci 2013, při výpočtu 
podmodulu akciového rizika podle 
standardního vzorce bez možnosti 
uvedené v článku 304, se vypočítají jako 
vážený průměr následujících parametrů:
a) standardní parametr, který se použije 
při výpočtu podmodulu akciového rizika 
podle článku 304; a
b) standardní parametr, který se použije 
při výpočtu podmodulu akciového rizika 
podle standardního vzorce bez možnosti 
uvedené v článku 304,
Váha parametru uvedeného v písmenu b) 
se bude zvyšovat alespoň lineárně na 
konci každého roku od 0 % během roku 
začínajícího 1. ledna 2014 po 100 % 10 let 
po 1. lednu 2014.
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci dále uvádějí postup a kritéria, 
která je nutné splnit, včetně akcií, které 
budou předmětem přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

Toto přechodné období je nutné, aby nedošlo k poškození dlouhodobých investic.

Pozměňovací návrh 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Pokud do data vstupu této směrnice v 
platnost uplatnily domovské členské státy 
ustanovení uvedená v článku 4 směrnice 
2003/41/ES, mohou tyto členské státy do 
ukončení revize směrnice 2003/41/ES dál 
uplatňovat právní a správní předpisy, 
které přijaly za účelem dosažení souladu s 
články 1 až 19, články 27 až 30, články 32 
až 35 a čl.ánky 37 až 67 směrnice 
2002/83/ES platnými k poslednímu dni 
uplatnění směrnice 2002/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Současná možnost v článku 4 směrnice 2003/41/EU (směrnice IZPP) dává členským států 
možnost zajistit, aby stejná pravidla solventnostní platila jak pro instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění, tak pro pojišťovny poskytující zaměstnanecké penzijní pojištění. V zájmu 
zachování těchto rovných podmínek do doby, než bude dokončena revize směrnice o IZPP, by 
se mělo do směrnice Solventnost II vložit přechodné období pro poskytování zaměstnaneckého 
penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 464
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308a – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Pokud do data vstupu této směrnice v 
platnost uplatnily domovské členské státy 
ustanovení uvedená v článku 4 směrnice 
2003/41/ES, mohou tyto členské státy do 
31. prosince 2015 dál uplatňovat právní a 
správní předpisy, které přijaly za účelem 
dosažení souladu s články 1 až 19, články 
27 až 30, články 32 až 35 a články 37 až 
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67 směrnice 2002/83/ES platnými k 
poslednímu dni uplatnění směrnice 
2002/83/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 71
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Přechodná období:
Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní:

1. Členské státy a pojišťovny a zajišťovny 
nebo skupiny pojišťoven a zajišťoven, 
které mají celkovou rozvahu nižší než 
25 miliard EUR a které k datu uvedenému 
v článku 310 nesplní solventnostní 
kapitálový požadavek, povolit lhůtu 
v maximální délce dvou let, během níž 
tento požadavek splní, za podmínky, že 
tyto podniky či skupiny předložily 
v souladu s čl. 138 odst. 2 a článkem 142 
orgánu dohledu ke schválení opatření, 
která navrhují za tímto účelem přijmout.

a) s ohledem na čl. 308a odst. 1 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede přechodné 
požadavky na systémy a struktury, které 
pojišťovny a zajišťovny musejí mít 
k dispozici, aby splnily požadavky na 
informace, jež je třeba poskytnout pro 
účely dohledu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny dodržovaly 
minimálně právní a správní předpisy, jež 
se týkají sestavování účetních závěrek 
a podávání pravidelných daňových 
přiznání a jež jsou přijaty podle článku 13 
směrnice 2002/83/ES, článku 11 směrnice 

2. Členské státy mohou pojišťovnám 
a zajišťovnám, které nesplňují v plném 
rozsahu požadavek, aby měly k datu 
uvedenému v článku 310 vhodné systémy 
a struktury v souladu s čl. 35 odst. 5 a 
čl. 55 odst. 1, povolit lhůtu v maximální 
délce dvou let, během níž tento požadavek 
splní.
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84/641/ES a článku 17 směrnice 
2005/68/ES.
b) s ohledem na čl. 308a odst. 2 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než 10 let, přičemž upřesní případné 
časové rozvržení přechodného období, 
a uvede požadavek, podle nějž se při 
rozhodování, zda jsou splněny podmínky 
pro uložení navýšení kapitálového 
požadavku podle čl. 37 odst. 1 písm. a), 
místo solventnostního kapitálového 
požadavku zohlední spíše předpoklady 
k přechodnému solventnostnímu 
kapitálovému požadavku podle čl. 308b 
odst. 8, a uvede výpočet navýšení 
kapitálového požadavku odkazem spíše na 
kalibraci a hladinu spolehlivosti 
uvedeného přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku než na kalibraci 
a hladinu spolehlivosti standardního 
vzorce solventnostního kapitálového 
požadavku; 

3. Během této lhůty mohou členské státy 
pojišťovnám a zajišťovnám, které v plném 
rozsahu nesplňují požadavky týkající se 
uveřejňování informací uvedených 
v článcích 51 a 53 až 55, povolit, aby 
uveřejňovaly pouze informace, které jim 
jejich zavedené systémy a struktury 
umožňují poskytnout.

c) s ohledem na čl. 308a odst. 3 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní časové rozvržení přechodného 
období, a uvede přechodné požadavky na 
systém řízení a rozsah, v jakém musí 
pojišťovny a zajišťovny systémy, funkce 
a požadavky uvedené v článcích 41 až 49 
během přechodného období dodržovat, 
a rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly minimálně právní 
a správní předpisy, jež se týkají řádných 
správních postupů a postupů vnitřní 
kontroly a jež jsou přijaty podle článku 10 
směrnice 2002/83/ES, článku 9 směrnice 
84/641/ES a článku 15 směrnice 
2005/68/ES. 

4. Členské státy mohou skupinám 
pojišťoven a zajišťoven, které nesplňují 
v plném rozsahu požadavek, aby měly 
k datu uvedenému v článku 310 vhodné 
systémy a struktury v souladu s 
článkem 254, povolit lhůtu v maximální 
délce dvou let, během níž tento požadavek 
splní.

d) s ohledem na čl. 308a odst. 4 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede případné 
přechodné požadavky na obsah a časový 
rozvrh informací, které musí pojišťovny 
a zajišťovny zveřejnit, a rovněž vyžaduje, 

5. Během této lhůty mohou členské státy 
skupinám pojišťoven a zajišťoven, které 
v plném rozsahu nesplňují požadavky 
týkající se uveřejňování informací 
uvedených v článku 256, povolit, aby 
uveřejňovaly pouze informace, které jim 
jejich zavedené systémy a struktury 
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aby pojišťovny a zajišťovny zveřejňovaly 
alespoň zprávu obsahující na nejvyšší 
úrovni vypracované shrnutí informací 
uvedených v čl. 51 odst. 1. 

umožňují poskytnout.

e) s ohledem na čl. 308a odst. 5 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede případná 
aktiva a závazky, které jsou předmětem 
přechodných požadavků na oceňování 
a přechodné požadavky na metody 
a předpoklady, které se použijí při 
oceňování uvedených aktiv a závazků, 
a rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly minimálně právní 
a správní předpisy členských států, jež se 
týkají oceňování takových aktiv a závazků 
a jež byly v platnosti k 31. prosinci 2012;

6. Položky základního kapitálu emitované 
před datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 
a splňující následující kritéria se pro 
účely čl. 94 odst. 1 řadí k základnímu 
kapitálu třídy 1 a článku 230 po dobu až 
10 let od data uvedeného v článku 310:

f) s ohledem na čl. 308a odst. 6 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede přechodné 
požadavky na metodiky a předpoklady, 
které se používají při výpočtu technických 
rezerv a které budou platit během 
přechodného období, a rovněž vyžaduje, 
aby pojišťovny a zajišťovny dodržovaly 
minimálně právní a správní předpisy, jež 
se týkají tvorby technických rezerv a jež 
jsou přijaty podle článku 20 směrnice 
2002/83/ES, článku 15 směrnice 
73/239/ES a článku 32 směrnice 
2005/68/ES;

a) položka se řadí za nároky všech 
ostatních pojistníků, příjemců 
a nepodřízených věřitelů;

g) s ohledem na čl. 308a odst. 7 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a upřesní položky 
kapitálu, které jsou předmětem 
přechodného období, a přechodné 
požadavky na zařazení položek kapitálu, 
jež se budou vztahovat na tyto upřesněné 
položky kapitálu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny během 
přechodného období dodržovaly 

b) splatnost či výpovědní lhůta položky je 
stanovena na základě rozhodnutí 
pojišťovny nebo zajišťovny a její součástí 
nesmí být omezené pobídky, aby tato 
položka byla splacena či vypovězena dříve 
než po 10 letech od data její emise. 
Splacení či vypovězení položky musí 
nejprve schválit orgán dohledu;
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v souvislosti s těmito položkami kapitálu 
minimálně právní a správní předpisy 
přijaté podle článku 27 směrnice 
2002/83/ES, článku 16 směrnice 
73/239/ES a článku 36 směrnice 
2005/68/ES;
h) s ohledem na čl. 308a odst. 8 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a případné 
přechodné požadavky na výpočet 
a používání přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku. Výpočet 
přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku může zahrnovat 
úpravy zátěže, scénářů, korelačních 
koeficientů a parametrů standardního 
vzorce solventnostního kapitálového 
požadavku, které by platily za normálních 
okolností. Akt v přenesené pravomoci 
rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly přechodný 
solventnostní kapitálový požadavek, který 
nepřevyšuje solventnostní kapitálový 
požadavek a není nižší než součet 
minimálního kapitálového požadavku 
a padesáti procent rozdílu mezi 
solventnostním kapitálovým požadavkem 
a minimálním kapitálovým požadavkem;

c) položka je zproštěna finančních břemen 
a není spojena s žádnou jinou transakcí, 
která by v souvislosti s touto položkou 
mohla vést k tomu, že by tato položka 
nesplňovala požadavky stanovené 
v prvním pododstavci čl. 94 odst. 2;

i) s ohledem na čl. 308a odst. 9 změny, 
které se týkají volby metody výpočtu 
a obecných zásad při výpočtu skupinové 
solventnosti stanoveném v článcích 220 až 
229 a článcích 230 až 233 a článku 235 
s ohledem na metody výpočtu skupinové 
solventnosti. Akty v přenesené pravomoci 
mohou rovněž stanovit změny, které se 
týkají výpočtu skupinové solventnosti pod 
dohledem na úrovni skupiny uvedeném v 
čl. 213 odst. 2 písm. c) v případech, kdy 
neexistuje rovnocenný dohled, jak je 
uvedeno v článku 262. Tyto změny 
výpočtu skupinového kapitálu 
a skupinového solventnostního 
kapitálového požadavku jsou důsledkem 
případných přechodných požadavků na 

d) položka je plné výši zaplacena, 
nedatována a absorbuje ztráty způsobené 
při pokračování v činnosti;
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zařazení kapitálu a solventnostní 
kapitálový požadavek, které platí na 
úrovni jednotlivých pojišťoven 
a zajišťoven během přechodného období, 
jak je uvedeno v čl. 308a odst. 7 a čl. 308a 
odst. 8. Akt v přenesené pravomoci 
požaduje, aby pojišťovny a zajišťovny 
s přihlédnutím k přechodným 
ustanovením v čl. 308a odst. 7 zajistily 
dostupnost použitelného kapitálu ve 
skupině. Tento použitelný kapitál je 
přinejmenším rovnocenný skupinovému 
solventnostnímu kapitálovému požadavku, 
který se vypočte odkazem na metodu 
výpočtu přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku uvedeného v 
čl. 308a odst. 8 nebo na částku 
přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku; 
j) s ohledem na čl. 254 odst. 2 změny, 
které se týkají informací, jež mají být 
sděleny orgánům odpovědným za výkon 
dohledu nad skupinou a které jsou 
důsledkem požadavků na oznamování 
orgánům dohledu na úrovni jednotlivých 
pojišťoven či zajišťoven a které platí 
během přechodného období uvedeného v 
čl. 308a odst. 1; 

e) položka umožňuje v případě nepříznivé 
finanční situace zrušení nebo odložení 
platby úroků či dividend vázaných na tuto 
položku.

k) s ohledem na čl. 256 odst. 1 změny, 
které se týkají obsahu a časového rozvrhu 
informací, které musí být zveřejněny 
a které jsou důsledkem požadavků na 
zveřejnění na úrovni jednotlivých 
pojišťoven či zajišťoven a jež platí během 
přechodného období uvedeného v čl. 308a 
odst. 4.“

7. Položky základního kapitálu emitované 
před datem uvedeným v čl. 309 odst. 1 
a splňující následující kritéria se pro 
účely čl. 94 odst. 2 řadí k základnímu 
kapitálu třídy 2 a článku 230 po dobu až 
10 let od data uvedeného v článku 310:

a) položka se řadí za nároky všech 
ostatních pojistníků, příjemců 
a nepodřízených věřitelů;
b) položka je nedatovaná a má původní 
dobu splatnosti alespoň 5 let. Za dobu 
splatnosti se považuje první smluvně 
stanovená příležitost ke splacení či 
vypovězení této položky. Výměna této 
položky nebo její přeměna na jinou 
položku základního kapitálu 
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přinejmenším téže kvality se nepovažuje 
za splacení či vypovězení této položky. 
Výměnu či přeměnu položky musí nejprve 
schválit orgán dohledu;
c) splatnost či výpovědní lhůta položky je 
stanovena na základě rozhodnutí 
pojišťovny nebo zajišťovny a její součástí 
nesmí být omezené pobídky, aby tato 
položka byla splacena či vypovězena dříve 
než po 10 letech od data její emise. 
Splacení či vypovězení položky musí 
nejprve schválit orgán dohledu;
d) položka je zproštěna finančních 
břemen a není spojena s žádnou jinou 
transakcí, která by v souvislosti s touto 
položkou mohla vést k tomu, že by tato 
položka nesplňovala požadavky stanovené 
v prvním pododstavci čl. 94 odst. 2;
e) položka je plné výši zaplacena.
8. Co se týče pojišťoven a zajišťoven, 
které investují do obchodovatelných 
cenných papírů a jiných finančních 
nástrojů založených na přeměněných 
úvěrech, které byly emitovány před 1. 
lednem 2011, požadavky uvedené v čl. 135 
odst. 2 pododstavec 1a pro ně platí od 31. 
prosince 2014, avšak pouze za 
předpokladu, že po 31. prosinci 2014 jsou 
přidány nebo nahrazeny nové základní 
expozice.
9. Třetí země uplatňující právní předpisy, 
které byly uznány jako rovnocenné s touto 
směrnicí, mohou uplatnit přechodná 
ustanovení rovnocenná ustanovením 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 71
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 308b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souladu s článkem 301a a 
za podmínek stanovených v článcích 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní:

Členské státy mohou pojišťovnám 
a zajišťovnám nebo skupinám pojišťoven 
a zajišťoven, které mají celkovou rozvahu 
nižší než 25 miliard EUR a které k datu 
uvedenému v článku 310 nesplní 
solventnostní kapitálový požadavek, 
povolit lhůtu v maximální délce 1 jednoho 
roku, během níž tento požadavek splní, za 
podmínky, že tyto podniky či skupiny 
předložily v souladu s čl. 138 odst. 2 
a článkem 142 orgánu dohledu ke 
schválení opatření, která navrhují za 
tímto účelem přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 71
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308b – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) s ohledem na čl. 308a odst. 7 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a upřesní položky 
kapitálu, které jsou předmětem 
přechodného období, a přechodné 
požadavky na zařazení položek kapitálu, 
jež se budou vztahovat na tyto upřesněné 
položky kapitálu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny během 
přechodného období dodržovaly 
v souvislosti s těmito položkami kapitálu 
minimálně právní a správní předpisy 
přijaté podle článku 27 směrnice 

g) Odchylně od článku 94 se položky 
základního kapitálu splňující kritéria 
stanovená v aktu v přenesené pravomoci, 
který Komise přijala v souladu s čl. 308a 
odst. 7 řadí k základnímu kapitálu třídy 1 
nebo 2 po dobu až 10 let od 1. ledna 2014;
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2002/83/ES, článku 16 směrnice 
73/239/ES a článku 36 směrnice 
2005/68/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 71
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 308b – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) s ohledem na čl. 308a odst. 7 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a upřesní položky 
kapitálu, které jsou předmětem 
přechodného období, a přechodné 
požadavky na zařazení položek kapitálu, 
jež se budou vztahovat na tyto upřesněné 
položky kapitálu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny během
přechodného období dodržovaly 
v souvislosti s těmito položkami kapitálu 
minimálně právní a správní předpisy 
přijaté podle článku 27 směrnice 
2002/83/ES, článku 16 směrnice 
73/239/ES a článku 36 směrnice 
2005/68/ES;

g) u pojistných závazků emitovaných před
datem uvedeným v čl. 309 odst. 1, které do 
tohoto data používají podle platného 
regulačního režimu v příslušné časové 
struktuře bezrizikových úvěrových měr 
pojistné za nelikviditu, budou mít pro 
účely čl. 77 písm. a) a článku 86 
umožněno nadále používat tento přístup 
pro výpočet technických rezerv po dobu až 
10 let od data uvedeného v článku 310;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 74
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 311 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 
až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 
1. ledna 2013.

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 
až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 
1. ledna 2014.

Do data uvedeného v článku 309 členské 
státy zajistí, aby orgány dohledu měly 
dostatečnou moc pro provádění ověření 
v souladu s požadavky článků 90 a 95, čl. 
104 odst. 7 a článků 112, 113, 211, 230 a 
308.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné nechat uplynout odpovídající lhůtu mezi dosažením právní jistoty, co se týče 
obsahu aktů v přenesené pravomoci, a mezi plným provedením projektu Solventnost II, který 
podnikům umožní přijmout nezbytné systémy a postupy. Zatímco projekt Solventnost II bude 
z právního hlediska proveden v předem stanovené lhůtě, jak kontroloři, tak podniky budou po 
provedení a před plným používáním potřebovat dodatečné lhůty.

Pozměňovací návrh 470
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 74
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 311 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 
až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 1. 
ledna 2013.

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 
až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 1. 
ledna 2014.

Od data uvedeného v článku 309 zajistí 
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členské státy, aby měly orgány dohledu 
dostatečné pravomoci k provádění 
posouzení požadovaného v článku 90, 
článku 95, čl. 104 odst. 7, článku 112, 
článku 113, článku 211, článku 227, 
článku 230, článku 231, čl. 233 odst. 5, 
článku 260 a článku 308a.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 74
Směrnice 2009/138/ES
Čl. 311 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 
až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143,
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 
1. ledna 2013
.

Články 308a a 308b se použijí ode dne 1. 
ledna 2013. Články 1 až 3, 5 až 9, 11, 12, 
15 až 17 odst. 2, 19 až 22, 24, 25, 33, 57, 
čl. 58 odst. 1 až čl. 58 odst. 7, články 59 až 
66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 až 161, 168 
až 171, 174 až 177, 179 až 184, 186 až 
189, 191, 193 až 209, 267 až 300, 302, 305 
až 308 a přílohy I a II, V, VI a VII se 
použijí ode dne 1. ledna 2014. Komise tak 
bude moci před datem použití přijmout 
potřebná prováděcí opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2a

Revize
Komise by měla do 1. ledna 2015 a poté 
každý následující rok podat Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o tom, zda 
evropské orgány dohledu předložily návrh 
regulačních a prováděcích technických 
norem uvedených v této směrnici, bez 
ohledu na to, zda je toto předložení 
povinné či nepovinné, a měla by předložit 
veškeré vhodné návrhy.

Or. fr


