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Τροπολογία 289
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η χρηματοπιστωτική κρίση το 2007 
και το 2008 έφερε στην επιφάνεια 
σημαντικές αδυναμίες της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όσο και στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα σαν σύνολο. 
Τα εποπτικά μοντέλα σε εθνική βάση 
υπερκεράστηκαν από τη 
χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση και 
την πραγματικότητα των ολοκληρωμένων 
και αλληλοσυνδεόμενων ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου πολλά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν 
διασυνοριακά. Η κρίση αποκάλυψε 
αδυναμίες στους τομείς της συνεργασίας, 
του συντονισμού, της συνεπούς 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
και της εμπιστοσύνης μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αιτιολογική σκέψη: ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, Omnibus I.

Τροπολογία 290
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Σε ορισμένα ψηφίσματα που 
εγκρίθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 
Κοινοβούλιο ζητούσε να συντελεστεί 
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πρόοδος στην κατεύθυνση μιας 
περισσότερο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
εποπτείας, ώστε να εξασφαλιστούν 
αληθινά ίσοι όροι ανταγωνισμού για 
όλους τους επιχειρηματικούς φορείς σε 
επίπεδο Ένωσης και να ληφθεί υπόψη η 
αυξανόμενη ολοκλήρωση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση 
(ψήφισμα της 13ης Απριλίου 2000 
σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του 
πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές: Σχέδιο δράσης· ψήφισμα της 
21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τους 
κανόνες προληπτικής εποπτείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· ψήφισμα της 11ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με την πολιτική για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-
2010) – Λευκή Βίβλος· ψήφισμα της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge 
funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συμμετοχών (private equity)· και ψήφισμα 
της 9ης Οκτωβρίου 2008 που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 
την παρακολούθηση της διαδικασίας 
Lamfalussy: μελλοντική δομή της 
εποπτείας· επίσης, θέση της 22ας 
Απριλίου 2009 σχετικά με την 
τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), και 
θέση της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας). 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αιτιολογική σκέψη: ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, Omnibus I.
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Τροπολογία 291
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Τον Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή 
ανέθεσε σε ομάδα υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία του Jacques de Larosière να 
προβεί σε διατύπωση συστάσεων για τους 
τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών 
εποπτικών ρυθμίσεων, με στόχο τη 
βελτίωση της προστασίας του πολίτη της 
ΕΕ και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Στην τελική έκθεσή της, την 
οποία παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 
2009 (η έκθεση de Larosière), η ομάδα 
υψηλού επιπέδου συνέστησε να ενισχυθεί 
το εποπτικό πλαίσιο, προκειμένου να 
μειωθούν ο κίνδυνος και η σοβαρότητα 
μελλοντικών χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων. Συνέστησε μεγάλης κλίμακας 
μεταρρυθμίσεις στη δομή της εποπτείας 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
Ένωση. Με την έκθεση de Larosière 
προτάθηκε επίσης να δημιουργηθεί 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) –
μία για τον τομέα των τραπεζών, μία για 
τον τομέα των κινητών αξιών και μία για 
τον τομέα των ασφαλίσεων και των 
επαγγελματικών συντάξεων –, καθώς και 
να συγκροτηθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αιτιολογική σκέψη: ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, Omnibus I.
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Τροπολογία 292
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να 
μπορεί η πραγματική οικονομία να 
προσφέρει απασχόληση, πιστοδότηση και 
ανάπτυξη. Η χρηματοπιστωτική κρίση 
αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις στη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία, η οποία δεν 
κατάφερε να προβλέψει τις δυσμενείς 
μακροπροληπτικές εξελίξεις και να 
αποτρέψει τη συσσώρευση υπερβολικών 
κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αιτιολογική σκέψη: ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, Omnibus I.

Τροπολογία 293
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στα συμπεράσματά του εν συνεχεία 
της διάσκεψης της 18ης και 19ης Ιουνίου 
2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συνέστησε να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, 
το οποίο να περιλαμβάνει τρεις νέες ΕΕΑ. 
Στόχος του συστήματος θα ήταν η 
αναβάθμιση της ποιότητας και της 
συνέπειας της εθνικής εποπτείας, η 
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ενίσχυση της επιτήρησης διασυνοριακών 
ομίλων και η κατάρτιση ενιαίου 
ευρωπαϊκού εγχειριδίου κανόνων, το 
οποίο να ισχύει για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
εσωτερικής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τόνισε ότι οι ΕΕΑ θα έπρεπε 
επίσης να διαθέτουν εξουσίες σε σχέση με 
τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, και κάλεσε 
την Επιτροπή να καταρτίσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για τους 
τρόπους με τους οποίους το ΕΣΧΕ θα 
μπορούσε να έχει αποφασιστικό ρόλο σε 
καταστάσεις κρίσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αιτιολογική σκέψη: ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ, Omnibus I.

Τροπολογία 294
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
απαιτούνται μεταβολές στη νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων εξουσιών των ΕΕΑ, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών στις 
υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και τροποποιήσεις που 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ.

(2) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
απαιτούνται μεταβολές στη νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων εξουσιών των ΕΕΑ, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών στις 
υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, τροποποιήσεις που αποβλέπουν 
στη διασφάλιση της εύρυθμης και 
αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και έναν 
προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται εξ 
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ολοκλήρου από την Κοινότητα. Όταν 
ανατίθενται νέα καθήκοντα σε ΕΕΑ, ο 
προϋπολογισμός της πρέπει να 
προσαρμόζεται το συντομότερο δυνατό, 
ώστε η ΕΕΑ να μπορεί να εκπληρώνει τα 
νέα της καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 295
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
απαιτούνται μεταβολές στη νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων εξουσιών των ΕΕΑ, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών στις 
υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και τροποποιήσεις που 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ.

(2) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) –
που, μεταξύ άλλων, καθιστά δυνατή τη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις –, 
απαιτούνται μεταβολές στη νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων εξουσιών των ΕΕΑ, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών στις 
υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και τροποποιήσεις που 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ. Εάν αλλάξουν οι 
εξουσίες των ΕΕΑ, ο προϋπολογισμός που 
τίθεται στη διάθεσή τους θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Or. fr

Τροπολογία 296
Corien Wortmann-Kool
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για την 
δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι οι 
ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια 
τεχνικών κανόνων σε τομείς που 
καθορίζονται συγκεκριμένα στη σχετική 
νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται στην 
Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία …/…. [Γενική (Omnibus) I] έχει 
προσδιορίσει ένα πρώτο σύνολο τέτοιων 
τομέων, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο τομέων, 
ιδίως για την οδηγία 2003/71/EK και την 
οδηγία 2009/138/EK, με την επιφύλαξη 
της προσθήκης περαιτέρω τομέων στο 
μέλλον.

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για την 
δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι οι 
ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια 
τεχνικών κανόνων σε τομείς που 
καθορίζονται συγκεκριμένα στη σχετική 
νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται στην 
Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, όσον αφορά τις 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων) και της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών) έχει προσδιορίσει ένα πρώτο 
σύνολο τέτοιων τομέων, η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο 
τομέων, ιδίως για τις οδηγίες 2002/92/ΕΚ, 
2003/71/EK και 2009/138/EK, με την 
επιφύλαξη της προσθήκης περαιτέρω 
τομέων στο μέλλον. Η οδηγία
2003/41/ΕΚ, για την οποία η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει πρόταση 
αναθεώρησης πριν από το τέλος του
2012, δεν πρέπει να καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος την οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών και απηύθυνε προς την ΕΑΑΕΣ αίτηση γνωμοδότησης που 
περιλαμβάνει τα περιθώρια φερεγγυότητας για τα ταμεία συντάξεων. Η αίτηση γνωμοδότησης 
περιλαμβάνει επίσης δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων και θα συμβάλει στην προετοιμασία της 
οδηγίας για τις δραστηριότητες ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (οδηγία 
ΙΕΣΠ II), η οποία αναμένεται κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Τροπολογία 297
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για την 
δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι οι 
ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια 
τεχνικών κανόνων σε τομείς που 
καθορίζονται συγκεκριμένα στη σχετική 
νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται στην 
Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία …/…. [Γενική (Omnibus) I] έχει 
προσδιορίσει ένα πρώτο σύνολο τέτοιων 
τομέων, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο τομέων, 
ιδίως για την οδηγία 2003/71/EK και την 
οδηγία 2009/138/EK, με την επιφύλαξη 
της προσθήκης περαιτέρω τομέων στο 
μέλλον.

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους σε μια ακόμη
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην 
ουσιαστικότερη εφαρμογή της 
μικροπροληπτικής εποπτείας. Οι 
κανονισμοί για την δημιουργία του ΕΣΧΕ 
προβλέπουν ότι οι ΕΕΑ μπορούν να 
καταρτίσουν σχέδια τεχνικών κανόνων σε 
τομείς που καθορίζονται συγκεκριμένα στη 
σχετική νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται 
στην Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία …/…. [Γενική (Omnibus) I] έχει 
προσδιορίσει ένα πρώτο σύνολο τέτοιων 
τομέων, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο τομέων, 
ιδίως για την οδηγία 2003/71/EK και την 
οδηγία 2009/138/EK, με την επιφύλαξη 
της προσθήκης περαιτέρω τομέων στο 
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μέλλον.

Or. lt

Τροπολογία 298
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για την 
δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι οι 
ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια 
τεχνικών κανόνων σε τομείς που 
καθορίζονται συγκεκριμένα στη σχετική 
νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται στην 
Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία …/…. [Γενική (Omnibus) I] έχει 
προσδιορίσει ένα πρώτο σύνολο τέτοιων 
τομέων, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο τομέων, 
ιδίως για την οδηγία 2003/71/EK και την 
οδηγία 2009/138/EK, με την επιφύλαξη 
της προσθήκης περαιτέρω τομέων στο 
μέλλον.

(3) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων, ώστε να 
διασφαλίζονται η συνεπής εναρμόνιση και 
η ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ 
τούτου, η συμβολή τους σε μια ακόμη
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην 
ουσιαστικότερη εφαρμογή της 
μικροπροληπτικής εποπτείας. Οι 
κανονισμοί για την δημιουργία του ΕΣΧΕ 
προβλέπουν ότι οι ΕΕΑ μπορούν να 
καταρτίσουν σχέδια τεχνικών κανόνων σε 
τομείς που καθορίζονται συγκεκριμένα στη 
σχετική νομοθεσία, τα οποία υποβάλλονται 
στην Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 290 
και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων. Εκτιμώντας ότι η 
οδηγία …/…. [Γενική (Omnibus) I] έχει 
προσδιορίσει ένα πρώτο σύνολο τέτοιων 
τομέων, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσδιορίσει ακόμη ένα σύνολο τομέων, 
ιδίως για την οδηγία 2003/71/EK και την 
οδηγία 2009/138/EK, με την επιφύλαξη 
της προσθήκης περαιτέρω τομέων στο 
μέλλον.

Or. lt
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Τροπολογία 299
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η προετοιμασία εκτελεστικών 
μέτρων στο πλαίσιο της οδηγίας 
«Φερεγγυότητα II» και η διεξαγωγή 
σχετικών διαβουλεύσεων ευρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο και, επομένως, τα 
εν λόγω εκτελεστικά μέτρα πρέπει να 
ολοκληρωθούν για την ταχεία περάτωση 
της διαδικασίας. Μεταγενέστερες 
προσαρμογές πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και τους ρυθμιστικούς τεχνικούς 
κανόνες σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 
τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 300
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Λόγω του εκτενούς χαρακτήρα των 
εκτελεστικών πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους διάστημα τριών 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
για να διατυπώσουν αντίρρηση σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη ή ρυθμιστικό 
τεχνικό κανόνα. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου το διάστημα αυτό πρέπει να 
μπορεί να παρατείνεται κατά τρεις ακόμη 
μήνες.
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Τροπολογία 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος 
εποπτείας που δημιουργείται με το ΕΣΧΕ 
απαιτεί στενή συνεργασία των εθνικών 
εποπτικών αρχών με τις ΕΕΑ. Οι 
τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας 
πρέπει να διασφαλίζουν την απουσία 
νομικών εμποδίων στις υποχρεώσεις 
ανταλλαγής πληροφοριών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στους κανονισμούς που 
έχουν προταθεί από την Επιτροπή για την 
σύσταση των ΕΕΑ.

(15) Η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος 
εποπτείας που δημιουργείται με το ΕΣΧΕ 
απαιτεί στενή συνεργασία των εθνικών 
εποπτικών αρχών με τις ΕΕΑ. Οι 
τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας 
πρέπει να διασφαλίζουν την απουσία 
νομικών εμποδίων στις υποχρεώσεις 
ανταλλαγής πληροφοριών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στους κανονισμούς που 
έχουν προταθεί από την Επιτροπή για την 
σύσταση των ΕΕΑ, καθώς και ότι η 
παροχή πληροφοριών δεν θα συνεπάγεται 
περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Or. hu

Τροπολογία 302
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων 
ενεργητικού της επιχείρησης είναι 
απαραίτητος για να μπορούν οι εποπτικές 
αρχές να αξιολογούν σωστά τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Τούτο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, δεδομένου ότι 
οι επιχειρήσεις έχουν την ελευθερία να 
προβαίνουν σε επενδυτικές επιλογές 
σύμφωνα με την «αρχή της συνετής 
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διαχείρισης». Για το λόγο αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μπορούν να απαιτούν από 
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να υποβάλλουν στις 
εποπτικές αρχές πλήρη κατάλογο των 
στοιχείων ενεργητικού με διεξοδική 
καταγραφή όλων των στοιχείων, όταν οι 
πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για 
να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να ασκούν 
αποτελεσματικά τα εποπτικά τους 
καθήκοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχεδιότυπο για τα στοιχεία ενεργητικού που προτείνει η ΕΑΑΕΣ προβλέπει πληροφορίες που 
έχουν ουσιαστική σημασία για εποπτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», 
υπό τη μορφή λεπτομερούς καταλόγου επενδύσεων. Οι κατάλογοι αυτοί παρέχουν τα μέσα για 
την ορθή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, στοιχείο το οποίο έχει ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 
θα έχουν την ελευθερία να προβαίνουν σε επενδυτικές επιλογές αποφάσεις σύμφωνα με την 
«αρχή της συνετής διαχείρισης».

Τροπολογία 303
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να διασφαλιστεί ο συνεκτικός 
υπολογισμός τεχνικών προβλέψεων από 
επιχειρήσεις ασφάλισης και αντασφάλισης 
βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είναι 
ανάγκη κάποιος κεντρικός φορέας να 
συγκεντρώνει, να δημοσιεύει και να 
επικαιροποιεί συγκεκριμένες τεχνικές 
πληροφορίες που αφορούν την καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου, λαμβάνοντας 
υπόψη παρατηρήσεις στη 
χρηματοπιστωτική αγορά, ενώ ο εν λόγω 
φορέας να είναι σε θέση να ενεργεί με τον 
τρόπο αυτό σε τακτική βάση. Δεδομένου 
του τεχνικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα 

(17) Για να διασφαλιστεί ο συνεκτικός 
υπολογισμός τεχνικών προβλέψεων από 
επιχειρήσεις ασφάλισης και αντασφάλισης 
βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είναι 
ανάγκη κάποιος κεντρικός φορέας να 
συγκεντρώνει, να δημοσιεύει και να 
επικαιροποιεί σε τακτική βάση
συγκεκριμένες τεχνικές πληροφορίες που 
αφορούν την καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη 
παρατηρήσεις στη χρηματοπιστωτική 
αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο συνάγεται 
η καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
πρέπει να είναι διαφανής ούτως ώστε οι 
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τους, τα καθήκοντα αυτά πρέπει να 
εκτελούνται από την ΕΑΑΕΣ.

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να μπορούν να 
χρησιμοποιούν αυτήν την καμπύλη στις 
οικείες πολιτικές διαχείρισης των 
κινδύνων. Δεδομένου του τεχνικού και 
ασφαλιστικού χαρακτήρα τους, τα 
καθήκοντα αυτά πρέπει να εκτελούνται 
από την ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 304
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Κατά την ανάπτυξη του νέου 
καθεστώτος προληπτικής εποπτείας 
πρέπει να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στον χειρισμό των 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 
μακροπρόθεσμες εγγυήσεις. Διαταραχές 
της αγοράς και παρεμβολές σε 
υφιστάμενα προϊόντα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό. Προς 
τούτο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην αποφυγή της τεχνητής 
μεταβλητότητας των τεχνικών διατάξεων 
και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που 
υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
Τούτο πρέπει να επιτευχθεί ιδιαίτερα με 
την έγκαιρη έναρξη της προβολής της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Κατά την έγκριση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και των 
εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει επίσης ότι δεν 
περιορίζεται τόσο η συνέχιση και όσο και 
η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 
μακροπρόθεσμες εγγυήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 305
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί η παροχή σε 
εναρμονισμένη βάση ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας (ΚΑΦ - SCR) με χρήση 
του καθορισμένου τύπου, παραδείγματος 
χάρη για να διασφαλιστούν 
εναρμονισμένες προσεγγίσεις στη χρήση 
αξιολογήσεων, πρέπει να ανατεθούν 
συγκεκριμένα καθήκοντα στην ΕΑΑΕΣ. Ο 
λεπτομερής τρόπος άσκησης των εν λόγω 
καθηκόντων πρέπει να εξειδικεύεται 
περαιτέρω σε μέτρα που θα θεσπίζονται με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

(18) Για να διασφαλιστεί η παροχή σε 
εναρμονισμένη βάση ορισμένων τεχνικών 
στοιχείων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας (ΚΑΦ - SCR) με χρήση 
του καθορισμένου τύπου, πρέπει να 
ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα στην 
ΕΑΑΕΣ. Ο λεπτομερής τρόπος άσκησης 
των εν λόγω καθηκόντων πρέπει να 
εξειδικεύεται περαιτέρω σε μέτρα που θα 
θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 306
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Πρέπει να προωθηθεί η επίτευξη 
διεθνούς σύγκλισης προς καθεστώτα 
φερεγγυότητας βασιζόμενα στον κίνδυνο. 
Προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες ενδέχεται να έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο για την 
προσαρμογή και την εφαρμογή 
καθεστώτος φερεγγυότητας που θα 
ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια 
αναγνώρισής του ως ισοδύναμου, η 
Επιτροπή πρέπει να μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης

(22) Πρέπει να προωθηθεί η επίτευξη 
διεθνούς σύγκλισης προς καθεστώτα 
φερεγγυότητας βασιζόμενα στον κίνδυνο. 
Προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες ενδέχεται να έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο για την 
προσαρμογή και την εφαρμογή 
καθεστώτος φερεγγυότητας που θα 
ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια 
αναγνώρισής του ως ισοδύναμου, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν προϋποθέσεις
σχετικά με τον χειρισμό των καθεστώτων 
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για τον καθορισμό μεταβατικών 
ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό των 
καθεστώτων των εν λόγω τρίτων χωρών, 
ιδιαίτερα όταν έχει αναληφθεί δημόσια 
δέσμευση για σύγκλιση προς καθεστώς
ισοδύναμο με το καθεστώς της οδηγίας
2009/138/ΕΚ.

των εν λόγω τρίτων χωρών προκειμένου 
να μπορεί να αναγνωριστεί προσωρινά 
ισοδυναμία για τις εν λόγω τρίτες χώρες.
Τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο των επερχόμενων μέτρων 
εφαρμογής της οδηγίας «Φερεγγυότητα
II».

Or. en

Τροπολογία 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Πρέπει να προωθηθεί η επίτευξη 
διεθνούς σύγκλισης προς καθεστώτα 
φερεγγυότητας βασιζόμενα στον κίνδυνο. 
Προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες ενδέχεται να έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο για την 
προσαρμογή και την εφαρμογή 
καθεστώτος φερεγγυότητας που θα 
ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια 
αναγνώρισής του ως ισοδύναμου, η 
Επιτροπή πρέπει να μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
για τον καθορισμό μεταβατικών 
ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό των 
καθεστώτων των εν λόγω τρίτων χωρών, 
ιδιαίτερα όταν έχει αναληφθεί δημόσια 
δέσμευση για σύγκλιση προς καθεστώς 
ισοδύναμο με το καθεστώς της οδηγίας
2009/138/ΕΚ.

(22) Πρέπει να προωθηθεί η επίτευξη 
διεθνούς σύγκλισης προς καθεστώτα 
φερεγγυότητας βασιζόμενα στον κίνδυνο. 
Προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες ενδέχεται να έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο για την 
προσαρμογή και την εφαρμογή 
καθεστώτος φερεγγυότητας που θα 
ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια 
αναγνώρισής του ως ισοδύναμου, η 
Επιτροπή πρέπει να μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
για τον καθορισμό μεταβατικών 
ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό των 
καθεστώτων των εν λόγω τρίτων χωρών, 
ιδιαίτερα όταν έχει αναληφθεί δημόσια 
δέσμευση για σύγκλιση προς καθεστώς 
ισοδύναμο με το καθεστώς της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ. Θα πρέπει επιπλέον να 
τονιστεί ότι, όσον αφορά τις τρίτες 
χώρες, η εποπτεία με βάση τους 
κινδύνους δεν επαρκεί, αλλά οι χώρες 
αυτές πρέπει να διαθέτουν συστήματα 
εποπτείας ομίλων παρόμοια με εκείνα της 
ΕΕ.

Or. hu
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Τροπολογία 308
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας για την 
ασφάλιση υγείας πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τα εθνικά συστήματα 
εξίσωσης και πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις αλλαγές στην εθνική νομοθεσία 
για την υγεία, δεδομένου ότι αποτελούν 
θεμελιώδες τμήμα του συστήματος 
ασφάλισης εντός των εθνικών 
συστημάτων υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη το σύστημα υγείας έχει μετατραπεί από ένα σύστημα βασιζόμενο στη 
δημόσια ασφάλιση σε ένα σύστημα βασιζόμενο στην ιδιωτική ασφάλιση που συνοδεύεται από 
κρατικές ρυθμίσεις και συστήματα εξίσωσης. Τούτο επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν 
ασφάλιση υγείας, στοιχείο το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας.

Τροπολογία 309
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Υπό το πρίσμα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 
φιλοκυκλικών μηχανισμών που 
συνέβαλαν στο ξέσπασμά της και 
επιδείνωσαν τις συνέπειές της, το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (FSB), η Επιτροπή της 
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Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 
(BCBS) και η Ομάδα των 20 (G20) 
διατύπωσαν συστάσεις για τον μετριασμό 
των φιλοκυκλικών επιπτώσεων των 
χρηματοπιστωτικών κανονισμών. Οι 
συστάσεις αυτές αφορούν άμεσα 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ως σημαντικές συνιστώσες 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 310
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι 
οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας λαμβάνουν υπόψη το 
μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούν οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι 
επιχειρήσεις αυτές πρέπει, επομένως, να 
υποχρεούνται να διαθέτουν αντικυκλικό 
κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας το οποίο 
θα συγκεντρώνεται, όταν η εκτίμηση της 
αξίας των στοιχείων ενεργητικού στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές κρίνεται ότι 
συνδέεται με τη συγκέντρωση 
συστημικού κινδύνου, και θα αντλείται σε 
περιόδους κρίσης.  Επομένως, το 
αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 
ασφαλείας πρέπει να μεταβάλλεται με την 
πάροδο του χρόνου κατά τέτοιον τρόπον 
ώστε να αντικατοπτρίζει πιθανές τάσεις 
αστάθειας ή «φούσκες» στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, και θα 
μπορούσε να είναι μηδενικό. Τούτο θα 
συνέβαλε στη μείωση της πιθανότητας 
παραβάσεων των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας χωρίς να 
είναι αναγκαία η προσφυγή σε 
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προσωρινές εκ των υστέρων 
προσαρμογές των παραμέτρων εισαγωγής 
για μια αξιολόγηση σύμφωνη με τις 
εξελίξεις της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί του χειρισμού της αξίας των στοιχείων παθητικού μέσω της αύξησης των προεξοφλητικών 
επιτοκίων με «ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας» μια πιο άμεση λύση είναι να υπάρχει 
συνέπεια με την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4) και να απαιτείται η 
συγκέντρωση κεφαλαίου πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, στις 
περιπτώσεις όπου εικάζεται ότι υπάρχουν «φούσκες» περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις, σε περίπτωση κρίσης, να μη παραβιάζουν άμεσα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και να μην είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν το κεφάλαιο υπό δυσμενείς 
συνθήκες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 
παρόμοιο με εκείνο που απαιτείται για τις τράπεζες και καθορίζεται από την ΕΑΑΕΣ (κατόπιν 
γνωμοδότησης του ΕΣΣΚ).

Τροπολογία 311
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28γ) Για να επιτευχθεί η συνοχή στην 
εφαρμογή και να διασφαλιστεί η 
μακροπροληπτική εποπτεία σε ολόκληρη 
την Ένωση, είναι σκόπιμο να αναπτύξει 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) αρχές προσαρμοσμένες 
στην οικονομία της Ένωσης και να έχει 
την ευθύνη παρακολούθησης της 
εφαρμογής του αντικυκλικού 
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στον συντονισμό των αντικυκλικών μέτρων 
μακροπροληπτικής εποπτείας σε διασυνοριακή και διατομεακή βάση.
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Τροπολογία 312
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28δ) Η χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέδειξε ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα υποτίμησαν σε σημαντικό 
βαθμό το επίπεδο του πιστωτικού 
κινδύνου αντισυμβαλλομένου που 
σχετίζεται με εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα. Τούτο οδήγησε την Ομάδα 
των 20 (G20), τον Σεπτέμβριο του 2009, 
να ζητήσει να εκκαθαρίζονται 
περισσότερα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα μέσω κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων. Η G20 ζήτησε 
επίσης να υπόκεινται τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τα 
οποία δεν μπορούν να εκκαθαρίζονται 
μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου, σε 
υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν ορθά 
τους υψηλότερους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται κάθε κίνητρο σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως και σε πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, για να χρησιμοποιούν κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). Η εξασφάλιση 
ότι οι μέθοδοι κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας απαιτούν λιγότερο κεφάλαιο για τα 
παράγωγα, τα οποία εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων, απ’ ό,τι για τις 
διμερείς συμφωνίες είναι σημαντικό κίνητρο (το κείμενο βασίζεται στην αιτιολογική σκέψη 57 
της οδηγίας CRD4).

Τροπολογία 313
Thomas Mann
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Εφόσον οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με την 
διασφάλιση αποτελεσματικής και 
συνεπούς προληπτικής ρύθμισης και 
εποπτείας υψηλού επιπέδου, η προστασία 
των κατόχων και των δικαιούχων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και, συνεπώς, 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η 
διαφύλαξη της ακεραιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 
ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
λόγω της κλίμακας της δράσης, μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

(31) Εφόσον οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με την 
διασφάλιση αποτελεσματικής και 
συνεπούς προληπτικής ρύθμισης και 
εποπτείας υψηλού επιπέδου, η προστασία 
των κατόχων και των δικαιούχων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και, συνεπώς, 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η 
διαφύλαξη της ακεραιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 
ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
λόγω της κλίμακας της δράσης, μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη αυτών των στόχων και δεν 
πρέπει, κυρίως, να προβλέπει απαιτήσεις 
φερεγγυότητας για τους οργανισμούς 
επαγγελματικών συντάξεων.

Or. de

Τροπολογία 314
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 – σημείο 1 (νέο)
Οδηγία 2002/92/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)



AM\877719EL.doc 23/155 PE472.278v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 3, παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από το 
κέντρο πληροφοριών σε τακτική βάση 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 
που συστήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 
οποία τις δημοσιεύει στον ιστότοπό της.»

Or. en

Τροπολογία 315
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 13 – σημείο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 13 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«(32α) "εξουσιοδοτημένος κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος": ο κεντρικός 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος προσφέρει 
υπηρεσίες εκκαθάρισης για παράγωγα 
μέσα που επιτρέπονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2011[EMIR]·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στις τροπολογίες του άρθρου 105, παράγραφος 6 και του άρθρου 111, παράγραφος 1, 
στοιχείο στα (νέο) σχετικά με τον κίνδυνο αθέτησης του αντισυμβαλλομένου.
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Τροπολογία 316
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
σχετικά με την παράγραφο 2 που 
καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους για 
τις οποίες πρόκειται να δημοσιοποιούνται 
συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα, 
καθώς και τον μορφότυπο, την δομή, τον 
κατάλογο περιεχομένων και την 
ημερομηνία δημοσίευσης των 
δημοσιοποιήσεων.

4. Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει 
σχέδια εκτελεστικών τεχνικών κανόνων
που καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους 
για τις οποίες πρόκειται να 
δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά 
στατιστικά δεδομένα, καθώς και τον 
μορφότυπο, την δομή, τον κατάλογο 
περιεχομένων και την ημερομηνία 
δημοσίευσης των δημοσιοποιήσεων που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την 1η Ιουλίου
2012. 
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους εκτελεστικούς τεχνικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να εξασφαλιστεί η απόλυτη 
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συμμόρφωση προς τις διατάξεις που 
αφορούν το διαχωρισμό μεταξύ κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων, όλες οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που πρόκειται να 
γίνουν ρυθμιστικοί τεχνικοί κανόνες 
αποκτούν υπόσταση τεχνικού κανόνα 
μετά την παρέλευση τριών ετών από τη 
δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του νέου συνόλου ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων, που έχει συμπεριλάβει ο 
εισηγητής στην έκθεσή του, είναι σημαντικό να διαθέτει η ΕΑΑΕΣ αρκετό χρόνο για να 
προσαρμοστεί στο νέο της ρόλο. Η τροπολογία αυτή επιτρέπει την ομαλή μετάβαση στους 
ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες.

Τροπολογία 318
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, στοιχείο α), το 
σημείο (i) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«(i) κατά προκαθορισμένες περιόδους, 
όπου η κλίμακα και η πολυπλοκότητα 
των κινδύνων που ενυπάρχουν στις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
επιχείρησης είναι αρκετά χαμηλές και 
όπου μπορεί να αποδειχθεί σαφώς ότι η 
επιβάρυνση της επιχείρησης 
υπερκαλύπτει τα οφέλη των 
πληροφοριών, η ΕΑΑΕΣ περιορίζει την 
τακτική αναφορά πληροφοριών εκ 
μέρους των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις πληροφορίες που 
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μεταβάλλονται αισθητά κατά τη διάρκεια 
του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι 
πραγματοποιείται πλήρης αναφορά 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι ΜΜΕ με την υποχρέωση να υποβάλλουν 
πληροφορίες σε τριμηνιαία βάση. Οι εποπτικές αρχές όμως πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτούν αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον από τους μεγάλους και συστημικά σημαντικούς 
παράγοντες της αγοράς.

Τροπολογία 319
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, στοιχείο α), το 
σημείο (i) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«(i) κατά προκαθορισμένες περιόδους, 
ενώ, για περιόδους κάτω των 12 μηνών, η 
τακτική παροχή πληροφοριών για 
σκοπούς εποπτείας περιορίζεται στις 
πληροφορίες που μεταβάλλονται αισθητά 
κατά τη διάρκεια του έτους ή είναι 
απαραίτητες για να μπορούν οι αρμόδιες 
αρχές να ασκούν αποτελεσματικά τα 
εποπτικά τους καθήκοντα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχεδιότυπο για τα στοιχεία ενεργητικού που προτείνει η ΕΑΑΕΣ προβλέπει πληροφορίες που 
έχουν ουσιαστική σημασία για εποπτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», 
υπό τη μορφή λεπτομερούς καταλόγου επενδύσεων. Οι κατάλογοι αυτοί παρέχουν τα μέσα για 
την ορθή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, στοιχείο το οποίο έχει ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 
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θα έχουν την ελευθερία να προβαίνουν σε επενδυτικές επιλογές σύμφωνα με την «αρχή της 
συνετής διαχείρισης».

Τροπολογία 320
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, στοιχείο α), το 
σημείο (i) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«(i) κατά προκαθορισμένες περιόδους, 
ενώ, για περιόδους κάτω των 12 μηνών, η 
τακτική παροχή πληροφοριών για 
σκοπούς εποπτείας περιορίζεται, στην 
περίπτωση των μικρών και μεσαίων 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις 
πληροφορίες που μεταβάλλονται αισθητά 
κατά τη διάρκεια του έτους·»

Or. en

Τροπολογία 321
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α)(i) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«i) κατά προκαθορισμένες περιόδους, 
βάσει της έγκαιρης συλλογής 
πληροφοριών με την προοπτική μιας 
αποτελεσματικής εποπτείας·»
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Or. pt

Τροπολογία 322
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«(αα) να εξαιρούν ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση υποβολής των σχεδιοτύπων 
που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 6, 
όταν οι δραστηριότητες των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων πραγματοποιούνται μόνον 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας η επιχείρηση·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν, για εθνικές επιχειρήσεις 
και εθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, ένα βασικό σύνολο πληροφοριών που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο στην τριμηνιαία και ετήσια αναφορά.

Τροπολογία 323
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο α β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
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ακόλουθο εδάφιο:
‘Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
εταιρείες να παρέχουν στις εποπτικές 
αρχές πλήρη κατάλογο των στοιχείων 
ενεργητικού, με λεπτομερείς πληροφορίες 
για το καθένα.’ 

Or. pt

Τροπολογία 324
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να υποβάλλουν στις 
εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο της 
τακτικής παροχής πληροφοριών ή κατά 
περίπτωση, πλήρη κατάλογο στοιχείων 
ενεργητικού με διεξοδική καταγραφή 
όλων των στοιχείων, όταν οι πληροφορίες 
αυτές είναι απαραίτητες για να μπορούν 
οι αρμόδιες αρχές να ασκούν 
αποτελεσματικά τα εποπτικά τους 
καθήκοντα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχεδιότυπο για τα στοιχεία ενεργητικού που προτείνει η ΕΑΑΕΣ προβλέπει πληροφορίες που 
έχουν ουσιαστική σημασία για εποπτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», 
υπό τη μορφή λεπτομερούς καταλόγου επενδύσεων. Οι κατάλογοι αυτοί παρέχουν τα μέσα για 
την ορθή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, στοιχείο το οποίο έχει ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της οδηγίας «Φερεγγυότητα II», δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 
θα έχουν την ελευθερία να προβαίνουν σε επενδυτικές επιλογές σύμφωνα με την «αρχή της 
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συνετής διαχείρισης».

Τροπολογία 325
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να υποβάλλουν στις 
εποπτικές αρχές πλήρη κατάλογο 
στοιχείων ενεργητικού με διεξοδική 
καταγραφή όλων των στοιχείων.»

Or. en

Τροπολογία 326
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν, όταν απαιτούν 
από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν σε τακτική βάση πλήρη 
κατάλογο των στοιχείων ενεργητικού με 
διεξοδική καταγραφή όλων των 
στοιχείων, να εξαιρούν τις μικρές 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την 
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υποχρέωση τακτικής αναφοράς με 
διεξοδική καταγραφή όλων των 
στοιχείων, όταν μπορεί να αποδειχθεί 
σαφώς ότι η επιβάρυνση της επιχείρησης 
υπερκαλύπτει τα οφέλη των 
πληροφοριών.»

Or. en

Τροπολογία 327
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο –α β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν 
πλήρη κατάλογο των στοιχείων 
ενεργητικού με διεξοδική καταγραφή 
όλων των στοιχείων, περιορίζουν τις 
υποχρεώσεις αναφοράς των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.»

Or. en

Τροπολογία 328
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο α γ (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) Στο άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
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γα) ‘πρέπει να τηρούν περιοδικότητα 
συμβατή με την αποτελεσματική 
εποπτεία, κατά προτίμηση τριμηνιαία.’

Or. pt

Τροπολογία 329
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
που καθορίζουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, με 
σκοπό να διασφαλιστεί, στον 
ενδεδειγμένο βαθμό, η σύγκλιση της 
αναφοράς στο πλαίσιο εποπτείας.

6. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση σε σχέση με το παρόν άρθρο, 
η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τις πληροφορίες, τις χρονικές 
στιγμές και τις προϋποθέσεις για πιθανές 
εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 4.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους ρυθμιστικούς τεχνικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 330
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«5α. Με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων τους, οι ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για να τεκμηριώσουν, στο 
πλαίσιο του σώματος εποπτικών αρχών, 
την απόφασή τους για επιβολή πρόσθετης 
κεφαλαιακής απαίτησης σε ασφαλιστική 
ή αντασφαλιστική επιχείρηση.»

Or. en

Τροπολογία 331
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α α) (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«5β. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων 
στο σώμα εποπτικών αρχών σχετικά με 
την απόφαση της ενδιαφερόμενης 
εποπτικής αρχής να επιβάλει πρόσθετη 
κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 
1, η αρχή εποπτείας ομίλου ή οιαδήποτε 
άλλη ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή 
μπορεί να ζητήσει την γνώμη της 
ΕΑΑΕΣ. Η γνώμη της ΕΑΑΕΣ ζητείται 
εντός ενός μηνός, και όλες οι 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές 
ενημερώνονται σχετικά. Εφόσον έχει 
ζητηθεί η γνώμη της ΕΑΑΕΣ, η 
ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή μελετά 



PE472.278v01-00 34/155 AM\877719EL.doc

EL

δεόντως την γνώμη της πριν λάβει την 
απόφασή της. Σύμφωνα με το άρθρο 19, 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, στο παρόν στάδιο η ΕΑΑΕΣ 
ενεργεί ως μεσολαβητής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκχωρείται στην ΕΑΑΕΣ εξουσία μεσολάβησης.

Τροπολογία 332
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο -α β) (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«5γ. Σε περίπτωση που, κατά την λήξη 
του χρονικού διαστήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7, και 
εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στο 
πλαίσιο του σώματος, η αρχή εποπτείας 
ομίλου ή οιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη 
εποπτική αρχή έχει παραπέμψει το θέμα 
στην ΕΑΑΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 19 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η 
ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή αναβάλλει 
την απόφασή της, αναμένει την έκδοση 
τυχόν απόφασης από την ΕΑΑΕΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού, και λαμβάνει 
την απόφασή της σύμφωνα με την 
απόφαση της ΕΑΑΕΣ.
Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 6 και 7 θεωρείται 
χρονικό διάστημα συμβιβασμού κατά την 
έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του 
εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει 
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την απόφασή της εντός δύο μηνών. Το 
θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΑΕΣ 
μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 ή 
μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων εποπτικών αρχών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκχωρείται στην ΕΑΑΕΣ εξουσία μεσολάβησης.

Τροπολογία 333
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικοί τεχνικοί κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ].

Οι εκτελεστικοί τεχνικοί κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 334
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών κανόνων για υποβολή στην 
Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών κανόνων για υποβολή στην 
Επιτροπή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του
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2011. 2012.

Or. en

Τροπολογία 335
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται η εξής παράγραφος:

«7α. Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει το πεδίο εφαρμογής και τις 
προϋποθέσεις εξωτερικού ελέγχου των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2013.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους εκτελεστικούς τεχνικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισολογισμός στο πλαίσιο του καθεστώτος «Φερεγγυότητα ΙΙ» αποκλίνει σημαντικά από τους 
λογαριασμούς επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, ο έλεγχος αυτός πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτικός.
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Τροπολογία 336
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ,
ώστε να διευκρινιστούν περαιτέρω τα 
ακόλουθα σημεία:

1. Η ΕΑΑΕΣ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων ώστε να διευκρινιστούν 
περαιτέρω τα ακόλουθα σημεία:

Or. en

Τροπολογία 337
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή 
προς έγκριση τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους ρυθμιστικούς τεχνικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 338
Sven Giegold



PE472.278v01-00 38/155 AM\877719EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη 
σύγκλιση των ελέγχων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 45, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 301α και 
σύμφωνα με τους όρους των άρθρων
301β και 301γ, για περαιτέρω διευκρίνιση 
των στοιχείων των εν λόγω ελέγχων.

2. Όταν πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη 
σύγκλιση των ελέγχων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 45, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων για 
περαιτέρω διευκρίνιση των στοιχείων των 
εν λόγω ελέγχων.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων. Εκχωρείται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εγκρίνει τους ρυθμιστικούς 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 339
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκχωρούνται στην Επιτροπή εξουσίες για 
την θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων καθορισμού των όρων 
εφαρμογής των άρθρων 53, 54 και 55 
όπως συμπληρώνονται από τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο σχετικά με τα θέματα 
που καλύπτονται από τις εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, ιδίως όσον 

Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι
εφαρμογής του παρόντος τμήματος, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό:
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αφορά τα σχεδιότυπα για την 
δημοσιοποίηση.

α) των ακολουθητέων διαδικασιών και 
των μορφοτύπων και σχεδιοτύπων που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται·
β) του πεδίου εφαρμογής και των 
απαιτήσεων εξωτερικής δήλωσης 
αξιοπιστίας από ελεγκτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εναρμονισμένες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν, πρέπει και ο βαθμός 
δήλωσης αξιοπιστίας των πληροφοριών να βασίζεται σε εναρμονισμένο πρότυπο. Ένα τεχνικό 
πρότυπο είναι το κατάλληλο μέσο για να εξασφαλιστεί αυτό και επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση 
εποπτικής εμπειρογνωσίας.

Τροπολογία 340
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος τμήματος, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει το πεδίο εφαρμογής και τις 
προϋποθέσεις εξωτερικού ελέγχου των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 51, 53, 54 και 55.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2013.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους εκτελεστικούς τεχνικούς 
κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισολογισμός στο πλαίσιο του καθεστώτος «Φερεγγυότητα ΙΙ» αποκλίνει σημαντικά από τους 
λογαριασμούς επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, ο έλεγχος αυτός πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτικός.

Τροπολογία 341
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 65
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εποπτικών αρχών των κρατών μελών

Το άρθρο 64 δεν εμποδίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών 
αρχών των διαφόρων κρατών μελών ή 
μεταξύ των εποπτικών αρχών και της 
ΕΑΑΕΣ. Οι πληροφορίες αυτές 
υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του 
επαγγελματικού απορρήτου που 
αναφέρεται στο άρθρο 64.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στην ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και της ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 342
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το άρθρο 70 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 70
Διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές 
τράπεζες και νομισματικές αρχές, σε 

επόπτες συστημάτων πληρωμών και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου
1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος τμήματος, οι εποπτικές αρχές 
μπορούν να διαβιβάζουν πληροφορίες που 
προορίζονται για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους στους κάτωθι:
(α) κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(περιλαμβανομένης και της ΕΚΤ) και σε 
άλλες οντότητες με παρόμοια αποστολή 
όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της 
νομισματικής αρχής, όταν αυτές οι 
πληροφορίες είναι σημαντικές για την 
άσκηση των εκ του νόμου αποστολών 
τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης 
νομισματικής πολιτικής και της 
συναφούς παροχής ρευστότητας, της 
εποπτείας συστημάτων πληρωμών, 
εκκαθάρισης και διακανονισμού και της 
διαφύλαξης της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·
(β) εφόσον ενδείκνυται, άλλες εθνικές 
δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την 
εποπτεία των συστημάτων πληρωμών· 
και
(γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου, εφόσον οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι σημαντικές για την 
άσκηση των καθηκόντων του.
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2. Οι εν λόγω αρχές ή οντότητες μπορούν 
επίσης να ανακοινώνουν στις εποπτικές 
αρχές τις πληροφορίες που αυτές τυχόν 
χρειάζονται για τους σκοπούς του 
άρθρου 67. Οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται 
στις διατάξεις περί του επαγγελματικού 
απορρήτου, που καθορίζονται στο παρόν 
τμήμα.
3. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένης κατάστασης κατά 
την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
διαβιβάζουν αμελλητί πληροφορίες στις 
κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(περιλαμβανομένης και της ΕΚΤ), όταν 
αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές 
για την άσκηση των εκ του νόμου 
αποστολών τους, συμπεριλαμβανομένης 
της άσκησης νομισματικής πολιτικής και 
της συναφούς παροχής ρευστότητας, της 
εποπτείας συστημάτων πληρωμών, 
εκκαθάρισης και διακανονισμού και της 
διαφύλαξης της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, και 
στο ΕΣΣΚ, όταν αυτές οι πληροφορίες 
είναι σημαντικές για την άσκηση των 
καθηκόντων του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να ευθυγραμμιστούν οι ανωτέρω διατάξεις περί 
ανταλλαγής πληροφοριών με την ορολογία που χρησιμοποιείται στις άλλες οδηγίες σχετικά με 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα (ιδιαίτερα την οδηγία 2006/48/ΕΚ), και σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να διασφαλιστεί η πρόσβαση του ΕΣΣΚ σε πληροφορίες των εποπτικών 
αρχών.

Τροπολογία 343
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)
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Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
εξής εδάφιο:
«Όταν για μια κατηγορία στοιχείων 
ενεργητικού ή παθητικού η αποτίμηση 
που αναφέρεται στο στοιχείο (α) ή (β) θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε φιλοκυκλικές 
επιπτώσεις, οι τιμές των εν λόγω 
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού 
περιλαμβάνουν κατάλληλα περιθώρια 
εποπτείας για τον μετριασμό των 
φιλοκυκλικών επιπτώσεων.»

Or. en

Τροπολογία 344
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1 εδάφιο 1, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«β) τα στοιχεία του παθητικού 
αποτιμώνται στο ποσό για το οποίο 
μπορούν να μεταβιβάζονται, ή να 
διακανονίζονται, μεταξύ καλώς 
πληροφορημένων ατόμων, που είναι 
πρόθυμα να συναλλαγούν με ίσους όρους. 
Η αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων 
δεν λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες για 
τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν 
ειδικά την επιχείρηση ασφάλισης ή 
αντασφάλισης.»·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το σκεπτικό της Φερεγγυότητας II: χωριστή αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και των στοιχείων παθητικού.

Τροπολογία 345
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
οι οποίες καθορίζουν τις μεθόδους και τις 
παραδοχές που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στην αποτίμηση του 
ενεργητικού και του παθητικού, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1.

2. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση σε σχέση με την αποτίμηση 
των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει:

(α) τις μεθόδους και τις παραδοχές που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού που αναφέρονται στο τρίτο 
εδάφιο·
(β) τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως 
έχουν επικυρωθεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1606/2002, τα οποία είναι συμβατά με την 
ακολουθούμενη προσέγγιση στο πλαίσιο 
της αποτίμησης των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1·
(γ) προσεγγίσεις ως προς την αποτίμηση, 
όταν είτε δεν διατίθενται 
δημοσιοποιούμενες αγοραίες τιμές είτε οι 
τιμές αυτές δεν συμβιβάζονται με την 
ακολουθούμενη προσέγγιση στο πλαίσιο 
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της αποτίμησης των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1·
(δ) εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης 
που θα χρησιμοποιούνται στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα, όπως έχουν 
επικυρωθεί από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, είτε προσωρινά είτε μόνιμα 
δεν συμβιβάζονται με την ακολουθούμενη 
προσέγγιση στο πλαίσιο της αποτίμησης 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την 
1η Μαρτίου 2012. Εκχωρείται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τους 
ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 346
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το άρθρο 76 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η αξία των τεχνικών προβλέψεων 
αντιστοιχεί στο τρέχον ποσό που θα 
έπρεπε να καταβάλει μια επιχείρηση 
ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων εάν 
μεταβίβαζε αμέσως τις συμβατικές 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 
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υποχρεώσεις της σε άλλη επιχείρηση 
ασφάλισης ή αντασφάλισης. Η αξία των 
τεχνικών προβλέψεων δεν επηρεάζεται 
από τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει 
η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση.»·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το σκεπτικό της Φερεγγυότητας II: χωριστή αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και των στοιχείων παθητικού.

Τροπολογία 347
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 77 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Η κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο 
ασφαλίστρου κινδύνου μειωμένης 
ρευστότητας ισούται με τη μέγιστη 
διαφορά μεταξύ της καθαρής αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού μείον τα στοιχεία 
παθητικού και του ισοδυνάμου, σε 
περίπτωση κλυδωνισμού, της άμεσης 
επίπτωσης στην καθαρή αξία των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
αναμένεται στην περίπτωση μείωσης της 
αξίας του ασφαλίστρου μειωμένης 
ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Το ύψος της μείωσης 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 
(δα).
Ανάλογα με το βαθμό ρευστότητάς τους, 
τα στοιχεία παθητικού μπορούν να 
προεξοφλούνται με την καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου που 
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περιλαμβάνει ασφαλίστρο μειωμένης 
ρευστότητας 100%, 75% ή 50% σύμφωνα 
με το άρθρο 86 (δα).»

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 348
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 77 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«2. Η βέλτιστη εκτίμηση αντιστοιχεί στον 
μέσο όρο των μελλοντικών ταμειακών 
ροών, σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων, 
λαμβανομένης υπόψη της χρονικής αξίας 
του χρήματος (αναμενόμενη παρούσα 
αξία μελλοντικών ταμειακών ροών), με 
χρησιμοποίηση της σχετικής καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου. Η σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου δεν 
λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία ενεργητικού 
που κατέχει η ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση.»·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το σκεπτικό της Φερεγγυότητας II: χωριστή αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και των στοιχείων παθητικού.

Τροπολογία 349
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 77, παράγραφος 2, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
«Η προβολή της σχετικής καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου αρχίζει αμέσως 
μόλις οι σχετικές χρηματοπιστωτικές 
αγορές δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται 
ότι διαθέτουν βάθος, ρευστότητα και 
διαφάνεια ώστε να εξασφαλίσουν στις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις την αξιόπιστη συνέχιση των 
ταμειακών ροών τους.»

Or. en

Τροπολογία 350
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικές πληροφορίες εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Προεξοφλητικό επιτόκιο
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Επαγγελματικών Συντάξεων

Or. en

Τροπολογία 351
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του.
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε 
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

Η σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου, η οποία πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
βέλτιστης εκτίμησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2, καθορίζεται και 
δημοσιεύεται από την ΕΑΑΕΣ για κάθε 
σχετικό νόμισμα σε τουλάχιστον 
τριμηνιαία βάση. Το κεφάλαιο VII του 
παρόντος τίτλου εφαρμόζεται με βάση 
την εν λόγω βέλτιστη εκτίμηση.

Or. en

Τροπολογία 352
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε 
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτού του 
είδους συνάγονται με βάση μεθόδους και 
παραδοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν 
τύπους, ή αποφάσεις που λαμβάνει η 
ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 353
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τη σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης αντικυκλικού ασφαλίστρου σε 
περιόδους ιδιαίτερης έντασης στη 
χρηματοπιστωτική αγορά. Στις 
περιπτώσεις όπου η σχετική καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου δείχνει την 
ύπαρξη αντικυκλικού ασφαλίστρου σε 
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συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε 
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

περιόδους χρηματοπιστωτικής έντασης 
που παρατηρεί η ΕΑΑΕΣ, στους 
δημοσιευόμενους τύπους για τη σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
περιλαμβάνονται τύποι που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
υπολογίσουν πληροφορίες που σχετίζονται 
με το ασφάλιστρο αυτό,
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΑΕΣ 
προβαίνει σε παρατήρηση του
αντικυκλικού ασφαλίστρου και σε 
συναγωγή των πληροφοριών σε διαφανή, 
αντικειμενική και αξιόπιστη βάση. Οι 
πληροφορίες για όλους αυτούς τους 
σκοπούς συνάγονται με βάση τις
μεθόδους, τις αρχές και τις τεχνικές που 
αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 
στοιχείο β), και με βάση τα λεπτομερή 
κριτήρια και μεθόδους υπολογισμού και 
τις παραδοχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο θ).

Or. it

Τροπολογία 354
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών όσον αφορά τη σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου, καθώς 
και ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας 
σε περιόδους πιέσεων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η 
δημοσιευόμενη σχετική καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου [...] περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με […] το 
ασφάλιστρο αυτό, συμπεριλαμβανομένου 
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Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

του μεγέθους του. Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε 
υπολογισμό του ασφαλίστρου μειωμένης 
ρευστότητας με διαφανή, αντικειμενικό 
και αξιόπιστο […] τρόπο. Οι πληροφορίες 
για όλους αυτούς τους σκοπούς 
συνάγονται με βάση τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις παραδοχές που 
καθορίζονται στους [ρυθμιστικούς 
τεχνικούς κανόνες] του άρθρου 86 σημείο
(i).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαίες αλλαγές ώστε η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΕΑΑΕΣ να είναι συμβατή με τη 
νομολογία της ΕΕ.

Τροπολογία 355
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών όσον αφορά τη σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου, 
περιλαμβανομένου ενός αντικυκλικού 
ασφαλίστρου σε περιόδους πιέσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και μιας βάσης 
για ασφάλιστρο ισοστάσμισης, όπου οι 
ταμειακές ροές των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων ισοσταθμίζουν τις 
ταμειακές ροές στοιχείων ενεργητικού 
υψηλής ποιότητας, για τη διάρκεια μιας 
σύμβασης ασφάλισης. Όταν η σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
προβλέπει αντικυκλικό ασφάλιστρο σε 
περιόδους πιέσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές που 
παρατηρεί η ΕΑΑΕΣ, στους 
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περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

δημοσιευόμενους τύπους για τη σχετική 
καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
περιλαμβάνονται τύποι που επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να υπολογίσουν πληροφορίες 
που σχετίζονται με το ασφάλιστρο αυτό,
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΑΕΣ 
προβαίνει και σε παρατήρηση του 
αντικυκλικού ασφαλίστρου, και σε 
συναγωγή των πληροφοριών με διαφανή, 
αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο. Οι 
πληροφορίες για όλους αυτούς τους 
σκοπούς συνάγονται με τρόπο συμβατό 
προς τις μεθοδολογίες, τις αρχές και τις 
τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 86 
στοιχείο β) και με βάση τα λεπτομερή 
κροτήρια, μεθόδους και παραδοχές που
προσδιορίζονται στην πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται το
άρθρο 86 σημείο i).
Η προβολή της σχετικής καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου πρέπει να 
ξεκινήσει αμέσως μόλις οι σχετικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μπορεί 
πλέον να θεωρείται ότι διαθέτουν βάθος 
και ρευστότητα ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις τους να μπορούν να 
αντιστοιχίσουν τις ταμειακές ροές τους 
με ομόλογα.

Or. en

Τροπολογία 356
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες όσον αφορά τη σχετική 
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σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η ΕΑΑΕΣ 
επισημαίνει ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε περιόδους πιέσεων ρευστότητας, 
δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες 
σχετικά με το ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
μεγέθους του. Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε 
παρατήρηση του ασφαλίστρου μειωμένης 
ρευστότητας και σε συναγωγή των 
πληροφοριών σε διαφανή, αντικειμενική 
και αξιόπιστη βάση. Οι πληροφορίες για 
όλους αυτούς τους σκοπούς συνάγονται
με βάση μεθόδους και παραδοχές που 
μπορούν να περιλαμβάνουν τύπους, ή 
αποφάσεις που λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου. Στις 
περιπτώσεις όπου η ΕΑΑΕΣ επισημαίνει 
αντικυκλικό ασφάλιστρο στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
αντικυκλικό ασφάλιστρο, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
αντικυκλικού ασφαλίστρου και σε 
συναγωγή των πληροφοριών σε διαφανή, 
αντικειμενική και αξιόπιστη βάση και με 
τρόπο συμβατό προς τις μεθοδολογίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 86 και με 
βάσητα λεπτομερή κριτήρια, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις παραδοχές που 
προσδιορίζονται στην πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 86 σημείο i).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ κινδύνου. Η 
μέθοδος πρέπει να προσδιορίζεται ρητά σε νομοθετικό κείμενο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για 
το μέγεθος των τεχνικών προβλέψεων σε καταστάσεις πίεσης. Το ζήτημα του αντικυκλικού 
ασφαλίστρου τέθηκε στις πιο πρόσφατες συζητήσεις για το θέμα αυτό. Αν τελικά αποφασιστεί η
χρησιμοποίησή του, αυτό θα πρέπει να φαίνεται στη μελλοντική νομοθεσία.

Τροπολογία 357
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η ΕΑΑΕΣ 
επισημαίνει ασφάλιστρο μειωμένης 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η ΕΑΑΕΣ 
επισημαίνει ασφάλιστρο μειωμένης 
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ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε περιόδους πιέσεων ρευστότητας, 
δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες 
σχετικά με το ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
μεγέθους του. Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε 
παρατήρηση του ασφαλίστρου μειωμένης 
ρευστότητας και σε συναγωγή των 
πληροφοριών σε διαφανή, αντικειμενική 
και αξιόπιστη βάση. Οι πληροφορίες για 
όλους αυτούς τους σκοπούς συνάγονται με 
βάση μεθόδους και παραδοχές που 
μπορούν να περιλαμβάνουν τύπους, ή 
αποφάσεις που λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε περιόδους πιέσεων ρευστότητας, 
δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες 
σχετικά με το ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
μεγέθους του, καθώς και αιτιολόγηση της 
μεθόδου υπολογισμού του. Η ΕΑΑΕΣ 
προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε 
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας η χρήση μιας 
αντικειμενικής μεθόδου που θα είναι γνωστή από πριν, ούτως ώστε η βιομηχανία να μπορεί να 
υπολογίσει το ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα που παρατηρούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία 358
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες 
θα επιτρέπουν στις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
υπολογίζουν το αντικυκλικό ασφάλιστρο, 
ιδίως σε περιόδους πίεσης για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και το 
ασφάλιστρο ισοστάθμισης, όπου οι 
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συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του.
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

ταμειακές ροές των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων ισοσταθμίζουν τις 
ταμειακές ροές στοιχείων ενεργητικού 
υψηλής ποιότητας, για τη διάρκεια μιας 
σύμβασης ασφάλισης.

Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
αντικυκλικού ασφαλίστρου και του 
ασφαλίστρου ισοστάθμισης και σε 
συναγωγή των πληροφοριών με διαφανή, 
αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο.
Οι πληροφορίες για αυτούς τους σκοπούς 
συνάγονται με μεθόδους και παραδοχές 
που περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις 
που λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ. Αυτό γίνεται 
κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του 
άρθρου 86 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 359
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Περιλαμβάνονται ιδίως 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
ενός αντικυκλικού ασφαλίστρου, σχετικά 
με μια βάση για ένα ασφάλιστρο 
ισοστάθμισης και σχετικά με την 
προβολή της καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου.
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Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε 
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

Το αντικυκλικό ασφάλιστρο εφαρμόζεται 
σε περιόδους πίεσης για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι περίοδοι 
αυτές παρατηρούνται από την ΕΑΑΕΣ. 
Οι δημοσιευόμενοι τύποι για την καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου περιλαμβάνει 
ειδικούς τύπους που επιτρέπουν στις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να ενσωματώνουν 
πληροφορίες που σχετίζονται με το 
ασφάλιστρο αυτό, συμπεριλαμβανομένου 
του μεγέθους του.

Όπου οι ταμειακές ροές των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
ισοσταθμίζουν τις ταμειακές ροές 
στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας 
για τη διάρκεια μιας σύμβασης 
ασφάλισης, εφαρμόζεται το ασφάλιστρο 
ισοστάθμισης. Σύμφωνα με τις 
μεθοδολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 
86, ο υπολογισμός της καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου, 
περιλαμβανομένου του ασφαλίστρου 
ισοστάθμισης, βασίζεται στην 
εκτιμώμενη πιθανότητα αθέτησης για τα 
σχετικά στοιχεία ενεργητικού. Οι 
δημοσιευόμενοι τύποι για την καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου περιλαμβάνει 
ειδικές μεθόδους που επιτρέπουν στις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να ενσωματώνουν 
πληροφορίες που σχετίζονται με το 
ασφάλιστρο αυτό, συμπεριλαμβανομένου 
του μεγέθους του.

Όταν οι σχετικές χρηματοπιστωτικές 
αγορές για τον υπολογισμό της καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου δεν μπορεί πλέον 
να θεωρείται ότι διαθέτουν βάθος και 
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ρευστότητα ούτως ώστε οι επιχειρήσεις 
τους να μπορούν να ισοσταθμίσουν τις 
ταμειακές ροές τους με ομόλογα, πρέπει 
να πραγματοποιείται προβολή.
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 
αντικυκλικού ασφαλίστρου, σε 
ισοστάθμιση και συναγωγή των 
πληροφοριών, σε διαφανή, αντικειμενική 
και αξιόπιστη βάση. Οι πληροφορίες για 
όλους αυτούς τους σκοπούς συνάγονται 
με τρόπο συμβατό προς τις πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 86 στιχείο β) και σημείο i).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός αντικυκλικού ασφαλίστρου, ενός ασφαλίστρου ισοστάθμισης 
και της προβολής, ώστε να αποφεύγεται η τεχνητή αστάθεια των τεχνικών προβλέψεων, λόγω 
εξωτερικών στρεβλώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επιπλέον, είναι αναγκαίο η 
μεθοδολογία στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός της καμπύλης επιτοκίου άνευ κινδύνου να 
προσφέρει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τεχνικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η 
ΕΑΑΕΣ επισημαίνει ασφάλιστρο 
μειωμένης ρευστότητας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές σε περιόδους 
πιέσεων ρευστότητας, δημοσιεύονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με το 
ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η ΕΑΑΕΣ προβαίνει σε παρατήρηση του 

1. Η σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου, η οποία πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
βέλτιστης εκτίμησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2, καθορίζεται και 
δημοσιεύεται από την ΕΑΑΕΣ για κάθε 
σχετικό νόμισμα σε τουλάχιστον 
τριμηνιαία βάση. Το κεφάλαιο VII του 
παρόντος τίτλου εφαρμόζεται με βάση 
την εν λόγω βέλτιστη εκτίμηση.
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ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας και 
σε συναγωγή των πληροφοριών σε
διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη 
βάση. Οι πληροφορίες για όλους αυτούς 
τους σκοπούς συνάγονται με βάση 
μεθόδους και παραδοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν τύπους, ή αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΑΕΣ.

2. Στις περιπτώσεις όπου έχει επισημανθεί 
αντικυκλικό ασφάλιστρο σε περιόδους 
πιεσμένων χρηματοπιστωτικών αγορών,
συναγόμενο από τον τύπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 86 και ανώτερο από X% 
μονάδες, δημοσιεύεται μια 
προσαρμοσμένη σχετική καμπύλη
επιτοκίου άνευ κινδύνου για κάθε σχετικό 
νόμισμα, με την ίδια συχνότητα όπως η 
σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Επιτρέπεται τότε στις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την 
προσαρμοσμένη σχετική καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 86, για τον υπολογισμό της 
βέλτιστης εκτίμησης για ορισμένα 
στοιχεία παθητικού, αναλόγως του 
επιπέδου μειωμένης ρευστότητας που 
αυτά παρουσιάζουν. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
δημοσιοποιούν τη χρησιμοποίηση αυτού 
του ασφαλίστρου και τον νομισματικό 
αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική τους 
θέση.

3. Για ορισμένες συμβάσεις ασφάλισης 
όπου οι ταμειακές ροές των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
ισοσταθμίζουν τις ταμειακές ροές 
στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας 
για τη διάρκεια μιας σύμβασης 
ασφάλισης, εφαρμόζεται ένα ασφάλιστρο 
ισοστάθμισης στη βάση της εκτιμώμενης 
πιθανότητας αθέτησης για τα σχετικά 
στοιχεία ενεργητικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 86, στη θέση του αντικυκλικού 
ασφαλίστρου.
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4. Η ΕΑΑΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα των 
παραγράφων 1,2 και 3 με διαφανή, 
αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 361
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 
86.»

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 362
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 86.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση. Κατά τον υπολογισμό 
των τεχνικών προβλέψεων, οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους τύπους 
για την σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου που δημοσιεύονται από την 
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ΕΑΑΕΣ κατά την έννοια της πρώτης 
παραγράφου. 

Or. it

Τροπολογία 363
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 
86.»

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες αυτές μεταφέρθηκαν στις παραγράφους 1 και 2 εφόσον αφορούν τον τρόπο 
υπολογισμού του αντικυκλικού ασφαλίστρου και όχι τον τρόπο δημοσίευσής του.

Τροπολογία 364
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 86.»

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε μηνιαία
βάση, με τρόπο συνεπή με τις μεθόδους 
που αναφέρονται στο άρθρο 86.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας είναι ένα ισχυρό αντικυκλικό εργαλείο. Σε ένα πιεσμένο 
περιβάλλον, αυτή η ασφάλεια δικαίου και αυτή η διαφάνεια έχουν ζωτική σημασία. Η 
συχνότητα δημοσίευσης κατά τις περιόδους αυτές θα πρέπει να είναι μικρότερη ακόμα και από 
τη μηνιαία.

Τροπολογία 365
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 
86.»

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση.

Οι επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης χρησιμοποιούν τους 
τύπους της σχετικής καμπύλης επιτοκίου 
άνευ κινδύνου που δημοσιεύει η ΕΑΑΕΣ 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όταν 
υπολογίζουν τις τεχνικές προβλέψεις 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 366
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση, με τρόπο συνεπή με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 86.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται για κάθε 
σχετικό νόμισμα τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση.

Οι τύποι για την καμπύλη επιτοκίου άνευ 
κινδύνου που βασίζονται σε παραδοχές οι 
οποίες προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο 
και δημοσιεύονται από την ΕΑΑΕΣ, 
χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον 
υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός αντικυκλικού ασφαλίστρου, ενός ασφαλίστρου ισοστάθμισης 
και της προβολής, ώστε να αποφεύγεται η τεχνητή αστάθεια των τεχνικών προβλέψεων, λόγω 
εξωτερικών στρεβλώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επιπλέον, είναι αναγκαίο η 
μεθοδολογία στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός της καμπύλης επιτοκίου άνευ κινδύνου να 
προσφέρει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 367
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η ΕΑΑΕΣ 
επισημαίνει ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε περιόδους πιέσεων 
ρευστότητας, συναγόμενο από τον τύπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 86, 
δημοσιεύεται μια προσαρμοσμένη 
σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου 
για κάθε σχετικό νόμισμα, με την ίδια 
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συχνότητα όπως η σχετική καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου που αναφέρεται 
στην πρώτη παράγραφο. Οι ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την 
προσαρμοσμένη σχετική καμπύλη 
επιτοκίου άνευ κινδύνου για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
δημοσιοποιούν τη χρησιμοποίηση αυτού 
του ασφαλίστρου και τον νομισματικό 
αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική τους 
θέση.

Or. en

Τροπολογία 368
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα των 
παραγράφων 1 και 2 με διαφανή, 
αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 369
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
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κινδύνου προβλέπει ασφάλιστρο 
ισοστάθμισης, εφαρμόζεται μια 
μεθοδολογία υπολογισμού που είναι 
σύμφωνη με τις μεθοδολογίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 86 και με τα 
λεπτομερή κριτήρια, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις παραδοχές που 
προσδιορίζονται στην πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 86 σημείο i), επιτρέποντας στις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να υπολογίσουν πληροφορίες 
που σχετίζονται με το ασφάλιστρο αυτό,
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του. 
Η προβολή της σχετικής καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου πρέπει να 
ξεκινήσει αμέσως μόλις οι σχετικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μπορεί 
πλέον να θεωρείται ότι διαθέτουν βάθος 
και ρευστότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα του ασφαλίστρου ισοστάθμισης τέθηκε στις πιο πρόσφατες συζητήσεις για το θέμα 
αυτό. Αν τελικά στις συζητήσεις αυτές αποφασιστεί η χρησιμοποίησή του, αυτό θα πρέπει να 
φαίνεται στη μελλοντική νομοθεσία. Είναι ζωτικής σημασίας να αναφέρεται στο κείμενο του 
Επιπέδου 1 ως σημείο έναρξης της προβολής η στιγμή κατά την οποία οι σχετικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ότι διαθέτουν βάθος και ρευστότητα, 
αν και ο ακριβής προσδιορισμός της προβολής πρέπει να αφεθεί για το Επίπεδο 2.

Τροπολογία 370
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 77α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης χρησιμοποιούν τους 
τύπους της σχετικής καμπύλης επιτοκίου 
άνευ κινδύνου που δημοσιεύει η ΕΑΑΕΣ 
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σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όταν 
υπολογίζουν τις τεχνικές προβλέψεις 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 371
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τις συμβάσεις ασφάλισης για τις 
οποίες ισχύει το ασφάλιστρο 
ισοστάθμισης, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας του είδους των στοιχείων 
ενεργητικού που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και τη 
μέθοδο υπολογισμού του ασφαλίστρου 
ισοστάθμισης στη βάση της εκτιμώμενης 
πιθανότητας αθέτησης·

Or. en

Τροπολογία 372
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – στοιχείο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη λεπτομερή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του ασφαλίστρου μειωμένης 
ρευστότητας και τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του ποσοστού του 
ασφαλίστρου μειωμένης ρευστότητας που 
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μπορεί να εφαρμοσθεί σε στοιχεία 
παθητικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
77·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 373
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τα λεπτομερή κριτήρια για τα στοιχεία 
των τεχνικών πληροφοριών, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις σχετικές παραδοχές 
και, εφόσον απαιτείται, τους τύπους και 
τις αποφάσεις βάσει των οποίων η ΕΑΑΕΣ 
θα συνάγει τις πληροφορίες όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 77α.

θ) τα λεπτομερή κριτήρια για τα στοιχεία 
των τεχνικών πληροφοριών, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις σχετικές παραδοχές 
και τους τύπους και τις αποφάσεις βάσει 
των οποίων η ΕΑΑΕΣ θα συνάγει τις 
πληροφορίες όπως αναφέρεται στο άρθρο
77α.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει τεχνικούς 
εκτελεστικούς κανόνες προκειμένου να καθοριστεί πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 86 σε σχέση με τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης. Ας σημειωθεί ότι, όσον 
αφορά την προτεινόμενη τροπολογία που ασχολείται με τη σχετική καμπύλη επιτοκίου άνευ 
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κινδύνου, η διαχείριση της καμπύλης αυτής πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο 2 (κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις).

Τροπολογία 374
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκχωρούνται στην Επιτροπή εξουσίες για 
την θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων καθορισμού των όρων
εφαρμογής του άρθρου 77 παράγραφος 2 
όπως συμπληρώνεται από τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως η) της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου
σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από 
τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής των 
διατάξεων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως θ) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΑΕΣ 
εκπονεί σχέδια εκτελεστικών κανόνων
σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από 
τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
για να προσδιοριστεί, ειδικότερα, στην 
περίπτωση του στοιχείου θ), ο τύπος για 
τον υπολογισμό του αντικυκλικού 
ασφαλίστρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού ή τις παραδοχές 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σχετικής καμπύλης επιτοκίου άνευ κινδύνου. Η 
μέθοδος υπολογισμού, οι παραδοχές και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
προσδιορίζονται ρητά σε νομοθετικό κείμενο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για το μέγεθος των 
τεχνικών προβλέψεων σε καταστάσεις πίεσης.

Τροπολογία 375
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις συμβάσεις ασφάλισης για τις οποίες 
ισχύει το ασφάλιστρο ισοστάθμισης, τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του είδους των 
στοιχείων ενεργητικού που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και τη 
μέθοδο υπολογισμού του ασφαλίστρου 
ισοστάθμισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα του αντικυκλικού ασφαλίστρου και του ασφαλίστρου ισοστάθμισης τέθηκε στις πιο 
πρόσφατες συζητήσεις για το θέμα αυτό. Αν τελικά στις συζητήσεις αυτές αποφασιστεί η 
χρησιμοποίησή τους, αυτό θα πρέπει να φαίνεται στη μελλοντική νομοθεσία.

Τροπολογία 376
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 86 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 86α

Μετά την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση για όλες τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις των 
άρθρων 37 παράγραφος 6α, 75 
παράγραφος 2, 86 και 97 παράγραφος 1, 
111 παράγραφος 1, 114 παράγραφος 1, 
127 παράγραφος 1, 135 παράγραφος 1, 
143 παράγραφος 2, 234, 248 παράγραφος 
7 και 249 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ και να εγκρίνει 
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ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες για τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις όλων των 
λοιπών σχετικών άρθρων."

Or. en

Τροπολογία 377
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 94 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Στο άρθρο 94 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Τα στοιχεία των συμπληρωματικών 
ιδίων κεφαλαίων, τα οποία δεν υπάγονται 
στις παραγράφους 1 και 2, ταξινομούνται 
στην κατηγορία 3. Τα στοιχεία των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων, τα οποία δεν 
υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2, 
ταξινομούνται στην κατηγορία 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία ούτε είναι μονίμως διαθέσιμα ούτε έχουν μειωμένη 
εξασφάλιση σε σχέση με ο,τιδήποτε άλλο πλην των μετόχων (η δοκιμή του άρθρου 93 παράγρ. 1 
και 2) δεν απορροφούν ζημίες, όπως αποδείχθηκε για τις τράπεζες στη διάρκεια της κρίσης.
Είναι επομένως συμβατή με την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων CRD 4 η αφαίρεσή τους 
από τα επιλέξιμα κεφάλαια.

Τροπολογία 378
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 100 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Στο άρθρο 100, η δεύτερη 
παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας υπολογίζονται σύμφωνα 
με την τυποποιημένη μέθοδο του 
υποτμήματος 2 καθώς και, κατά 
περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση 
εγκεκριμένου εσωτερικού υποδείγματος, 
όπως ορίζεται στο υποτμήμα 3.
Όταν χρησιμοποιείται ένα εγκεκριμένο 
εσωτερικό μοντέλο, η εφαρμοστέα 
κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας 
είναι ίση προς τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή 
απαίτηση φερεγγυότητας που επιβάλλει 
το εσωτερικό μοντέλο και ανέρχεται στο 
80% εκείνης που υπολογίζεται με τη 
χρήση της τυποποιημένης μεθόδου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κρίση έδειξε τους κινδύνους της υπερεξάρτησης από τα εσωτερικά μοντέλα. Η τροπολογία 
αυτή εξασφαλίζει ότι πάντοτε εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος υπολογισμού α) για να 
διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ ασφαλιστικών επιχιερήσεων, β) για να μπορούν τα 
αποτελέσματα του εσωτερικού μοντέλου να συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της 
τυποποιημένης μεθόδου, ώστε να συγκεντρώνεται η προσοχή των εποπτικών αρχών στις 
κυριότερες διαφορές και να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θετικά και 
αρνητικά στοιχεία τόσο του εσωτερικού όσο και του κανονιστικού μοντέλου, και γ) για να 
υπάρχει ένα κανονιστικό όριο στα αποτελέσματα του εσωτερικού μοντέλου.

Τροπολογία 379
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 101 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Στο άρθρο 101 παράγραφος 4, το 
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δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"O λειτουργικός κίνδυνος που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) του πρώτου 
εδαφίου περιλαμβάνει νομικούς 
κινδύνους και κίνδυνο μοντέλου, και 
αποκλείει κινδύνους που απορρέουν από 
στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και τους 
κινδύνους φήμης.
Ο κίνδυνος μοντέλου αντικατοπτρίζει το 
ενδεχόμενο υποτίμησης άλλων κινδύνων 
λόγω λαθών στον προσδιορισμό του 
μοντέλου και των παραμέτρων του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί περαιτέρω η υπερβολική εμπιστοσύνη στις προσεγγίσεις των εσωτερικών 
μοντέλων, θα πρέπει να προστεθεί ένα περιθώριο σφάλματος (συγκεκριμένες επιπλέον 
κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πλαίσιο του "λειτουργικού κινδύνου"), ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
το γεγονός ότι τα μοντέλα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν σωστά τον κόσμο (κακός 
προσδιορισμός μοντέλου) ή οι παράμετροί τους (αστάθειες, αντιστοιχίσεις, κατανομή κερδών 
κ.λπ) να υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα.

Τροπολογία 380
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 101 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Στο άρθρο 101 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνεπής εναρμόνιση σε σχέση με την 
παράγραφο 4, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων 
για τον καθορισμό του υπολογισμού μιας 
υποενότητας λειτουργικού κινδύνου για 
τον προσδιορισμό μοντέλων και για τα 
σφάλματα διαβάθμισης στις κεφαλαιακές 
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απαιτήσεις φερεγγυότητας, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 4. Στον 
υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο όγκος 
των πράξεων των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών κανόνων το 
αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους ρυθμιστικούς τεχνικούς 
κανόνες στους οποίους αναφέρεται το 
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010."

Or. en

Τροπολογία 381
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 101 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Στο άρθρο 101 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να διατηρούν επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια, επιπλέων των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας που ορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 5, ως 
αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 
ασφαλείας που μπορεί να περιορίζεται σε 
περιόδους πίεσης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αυτές 
παρατηρούνται από την ΕΑΑΕΣ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντί του χειρισμού της αξίας των στοιχείων παθητικού μέσω της αύξησης των προεξοφλητικών 
επιτοκίων με «ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας» μια πιο άμεση λύση είναι να υπάρχει 
συνέπεια με την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4) και να απαιτείται η 
συγκέντρωση κεφαλαίου πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις, σε περίπτωση κρίσης, να μη παραβιάζουν άμεσα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και να μην είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν το κεφάλαιο υπό δυσμενείς 
συνθήκες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 
παρόμοιο με εκείνο που απαιτείται για τις τράπεζες και καθορίζεται από την ΕΑΑΕΣ αναλόγως 
του επιχειρηματικού κύκλου.

Τροπολογία 382
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 β (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 101 – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Στο άρθρο 101 προστίθεται η 
ακόλουθη νέα παράγραφος:

"5β. Για να εξασφαλιστεί η συνεπής 
εναρμόνιση σε σχέση με την παράγραφο 
5α, η ΕΑΑΕΣ, σε διαβούλευση με το 
ΕΣΣΚ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του 
αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος 
ασφαλείας και τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των πιεσμένων 
χρηματοπιστωτικών αγορών,κατά την 
έννοια της παραγράφου 5α.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων έως την 1η Μαρτίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 
αριθ. 1094/2010."
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί του χειρισμού της αξίας των στοιχείων παθητικού μέσω της αύξησης των προεξοφλητικών 
επιτοκίων με «ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας» μια πιο άμεση λύση είναι να υπάρχει 
συνέπεια με την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4) και να απαιτείται η 
συγκέντρωση κεφαλαίου πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις, σε περίπτωση κρίσης, να μη παραβιάζουν άμεσα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και να μην είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν το κεφάλαιο υπό δυσμενείς 
συνθήκες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 
παρόμοιο με εκείνο που απαιτείται για τις τράπεζες και καθορίζεται από την ΕΑΑΕΣ αναλόγως 
του επιχειρηματικού κύκλου.

Τροπολογία 383
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 19 γ (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 105 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Στο άρθρο 105 παράγραφος 6 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά από 
το δεύτερο εδάφιο:
"Όταν μια σύμβαση παραγώγων 
εκκαθαρίζεται μέσω εξουσιοδοτημένου 
κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, η 
κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο 
αθέτησης του αντίστοιχου 
αντισυμβαλλομένου είναι χαμηλότερη από 
ό,τι εάν η σύμβαση δεν εκκαθαρίζεται με 
αυτόν τον τρόπο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον κανονισμό EMIR και με τη μεταχείριση των 
ανοιγμάτων έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στη CRD4, χρειάζεται να εξασφαλιστεί 
ότι τα παράγωγα που εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου θα έχουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε σχέση με τα άλλα.
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Τροπολογία 384
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την αξιολόγηση τεχνικών 
μετριασμού κινδύνου που αναφέρονται

1. Η εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί

στο άρθρο 101 παράγραφος 5 με τις 
οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της 
ενότητας κινδύνου της αγοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 
και, ανάλογα με την περίπτωση, με τις 
οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της 
ενότητας κινδύνου αθέτησης του 
αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ:

για τον υπολογισμό της ενότητας κινδύνου 
της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 5 και τον υπολογισμό της 
ενότητας κινδύνου αθέτησης του 
αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 6, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 385
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την αξιολόγηση τεχνικών 
μετριασμού κινδύνου που αναφέρονται
στο άρθρο 101 παράγραφος 5 με τις 
οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της 
ενότητας κινδύνου της αγοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 
και, ανάλογα με την περίπτωση, με τις 
οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της 
ενότητας κινδύνου αθέτησης του 
αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ:

1. Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου και για τη διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας κινδύνου της 
αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 5 του υπολογισμού της 
ενότητας κινδύνου αθέτησης του 
αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 6, της 
αξιολόγησης των τεχνικών μετριασμού 
κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 101 
παράγραφος 5 και του υπολογισμού των 
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τεχνικών προβλέψεων, η ΕΑΚΑΑ
καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων που αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 386
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί την επιλεξιμότητα των 
οργανισμών εξωτερικής αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και κατανέμει 
τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους σε 
αντικειμενική κλίμακα βαθμίδων 
πιστοληπτικής ποιότητας·

α) ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολικό 
ύψος ισολογισμού κάτω των 25 
δισεκατομμυρίων ευρώ και που έχει 
αποδειχθεί ότι δεν είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο με 
κανένα άλλο μέσο και

Or. en

Τροπολογία 387
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί την επιλεξιμότητα των 
οργανισμών εξωτερικής αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και κατανέμει 
τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους σε 
αντικειμενική κλίμακα βαθμίδων 
πιστοληπτικής ποιότητας·

α) καταλόγους των περιφερειακών 
κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα 
ανοίγματα έναντι των οποίων θα 
αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι 
της κεντρικής κυβέρνησης στη 
δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται, στο 
βαθμό που δεν υπάρχει διαφορά κινδύνου 
μεταξύ αυτών των ανοιγμάτων λόγω των 
ειδικών εξουσιών άντλησης εσόδων 
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αυτών των περιφερειακών κυβερνήσεων 
και τοπικών αρχών και υφίστανται 
θεσμικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τον 
κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεών 
τους·

Or. en

Τροπολογία 388
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημοσιεύει καταλόγους περιφερειακών 
διοικήσεων και τοπικών αρχών, των 
οποίων τα ανοίγματα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα της 
κεντρικής κυβέρνησης·

β) ο ECAI είναι οργανισμός αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας που έχει 
εγγραφεί σε μητρώα ή έχει λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009 ή, αν ο ECAI δεν 
έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, η επιλεξιμότητά 
του αξιολογείται από τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), μέσω της 
Μικτής Επιτροπής, και υπόκειται στις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις του τίτλου II 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009·

Or. en

Τροπολογία 389
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημοσιεύει καταλόγους περιφερειακών β) κατάλογο των οργανισμών εξωτερικής 
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διοικήσεων και τοπικών αρχών, των 
οποίων τα ανοίγματα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα της 
κεντρικής κυβέρνησης·

αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας και κατανομή των 
πιστοληπτικών αξιολογήσεών τους σε 
αντικειμενική κλίμακα βαθμίδων 
πιστοληπτικής ποιότητας, σύμφωνα με τα 
λεπτομερή κριτήρια για την αναγνώριση 
των οργανισμών εξωτερικής αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας και για 
την σύνδεση των πιστοληπτικών 
αξιολογήσεων με την κλίμακα 
πιστοληπτικής ποιότητας, όπως ορίζεται 
από τον [ρυθμιστικό τεχνικό κανόνα] 
στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 111, 
παράγραφος 1, στοιχείο ιδ).

Or. en

Τροπολογία 390
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζει τον δείκτη μετοχών που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 
2, υπολογίζει την συμμετρική 
προσαρμογή που αναφέρεται στο άρθρο 
106 και δημοσιεύει αμφότερα τα σύνολα 
πληροφοριών σε τακτική βάση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 391
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζει τον δείκτη μετοχών που 
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2, 
υπολογίζει την συμμετρική προσαρμογή 
που αναφέρεται στο άρθρο 106 και 
δημοσιεύει αμφότερα τα σύνολα 
πληροφοριών σε τακτική βάση·

γ) ο δείκτης μετοχών που αναφέρεται στο 
άρθρο 106 παράγραφος 2 και η
συμμετρική προσαρμογή που αναφέρεται 
στο άρθρο 106 σύμφωνα με τα λεπτομερή 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
[ρυθμιστικό τεχνικό κανόνα] που 
αναφέρεται στα σημεία γ) και ιε) του 
άρθρου 111 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)·

Or. en

Τροπολογία 392
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκρινίζει τις προσαρμογές που 
πρέπει να γίνονται για νομίσματα 
προσδεμένα στο ευρώ στην υποενότητα 
«συναλλαγματικός κίνδυνος» που 
αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 
5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 393
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκρινίζει τις προσαρμογές που δ) οι προσαρμογές που πρέπει να γίνονται 
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πρέπει να γίνονται για νομίσματα 
προσδεμένα στο ευρώ στην υποενότητα 
«συναλλαγματικός κίνδυνος» που 
αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5.

για νομίσματα προσδεμένα στο ευρώ στην 
υποενότητα «συναλλαγματικός κίνδυνος» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 5, σύμφωνα με τα λεπτομερή 
κριτήρια για τις προσαρμογές όσον 
αφορά νομίσματα προσδεδεμένα στο 
ευρώ, με σκοπό τη διευκόλυνση του 
υπολογισμού της υποενότητας 
«συναλλαγματικός κίνδυνος», όπως 
ορίζεται από τον [ρυθμιστικό τεχνικό 
κανόνα] στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 
111, παράγραφος 1, στοιχείο ιστ).

Or. en

Τροπολογία 394
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20 
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή 
τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως τις 12 
Σεπτεμβρίου 2012.

Or. en

Τροπολογία 395
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά 
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πρότυπα στα οποία αναφέρεται η δεύτερη 
παράγραφος δυνάμει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 396
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με σκοπό την διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας «ειδικός 
κίνδυνος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 4, η ΕΑΚΑΑ υπολογίζει και 
δημοσιεύει τις τυπικές αποκλίσεις για τα 
συγκεκριμένα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
των κρατών μελών που επιτρέπουν τον 
επιμερισμό των πληρωμών 
αποζημιώσεων για τον κίνδυνο υγείας 
μεταξύ των επιχειρήσεων ασφάλειας και 
αντασφάλισης και που πληρούν 
καθορισμένα κριτήρια.

2. Όσον αφορά τις ECAI, η μικτή 
επιτροπή:

α) δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
επιλέξιμων ECAI·
β) εξακριβώνει ότι τουλάχιστον όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έννομο 
συμφέρον στις εξατομικευμένες 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις έχουν 
πρόσβαση σε αυτές με ίσους όρους·
γ) κατανέμει τις εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας σε 
αντικειμενική κλίμακα βαθμίδων 
πιστοληπτικής ποιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 397
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Directive 2009/138EC
Άρθρο 109 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με σκοπό την διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας «ειδικός 
κίνδυνος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 4, η ΕΑΚΑΑ υπολογίζει και 
δημοσιεύει τις τυπικές αποκλίσεις για τα 
συγκεκριμένα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
των κρατών μελών που επιτρέπουν τον 
επιμερισμό των πληρωμών αποζημιώσεων 
για τον κίνδυνο υγείας μεταξύ των 
επιχειρήσεων ασφάλειας και αντασφάλισης 
και που πληρούν καθορισμένα κριτήρια.

2. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και με σκοπό την 
διευκόλυνση του υπολογισμού της 
ενότητας «ειδικός κίνδυνος ασφαλιστικής 
κάλυψης υγείας» που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 4, η ΕΑΚΑΑ 
εκπονεί σχέδια τεχνικών κανόνων 
εφαρμογής για τον καθορισμό […] των 
τυπικών αποκλίσεων για τα συγκεκριμένα 
εθνικά νομοθετικά μέτρα των κρατών 
μελών που επιτρέπουν τον επιμερισμό των 
πληρωμών αποζημιώσεων για τον κίνδυνο 
υγείας μεταξύ των επιχειρήσεων 
ασφάλειας και αντασφάλισης και που 
πληρούν λεπτομερή κριτήρια που 
καθορίζονται από τις πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 111 
παράγραφος 1 στοιχείο ιζ).
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων 
εφαρμογής έως την 12η Σεπτεμβρίου 
2012.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους τεχνικούς κανόνες 
εφαρμογής στα οποία αναφέρεται η 
δεύτερη παράγραφος δυνάμει του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 398
Corien Wortmann-Kool
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με σκοπό την διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας «ειδικός 
κίνδυνος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 4, η ΕΑΑΕΣ υπολογίζει και 
δημοσιεύει τις τυπικές αποκλίσεις για τα 
συγκεκριμένα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
των κρατών μελών που επιτρέπουν τον 
επιμερισμό των πληρωμών
αποζημιώσεων για τον κίνδυνο υγείας 
μεταξύ των επιχειρήσεων ασφάλειας και 
αντασφάλισης και που πληρούν 
καθορισμένα κριτήρια.

2. Με σκοπό την διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας «ειδικός 
κίνδυνος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 4, η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών των 
σχετικών κρατών μελών, τις τυπικές 
αποκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 
παράγραφος 4 της οδηγίας 209/138/ΕΚ
για τα συγκεκριμένα εθνικά νομοθετικά
μέτρα των κρατών μελών που επιτρέπουν 
τον επιμερισμό των απαιτήσεων για τον 
κίνδυνο υγείας μεταξύ των επιχειρήσεων 
ασφάλειας και αντασφάλισης και που 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το σύστημα επιμερισμού των 
απαιτήσεων ή του κινδύνου είναι 
διαφανές και προσδιορισμένο πριν από 
την περίοδο στην οποία εφαρμόζεται·
β) το σύστημα επιμερισμού των 
απαιτήσεων ή του κινδύνου, ο αριθμός 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο σύστημα εξίσωσης των 
κινδύνων υγείας (HRES), καθώς και τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
υπόκειται στο HRES, εξασφαλίζουν ότι 
για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο
HRES η μεταβλητότητα του κινδύνου 
ασφαλίστρων και του κινδύνου 
αποθεματικών της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που υπόκειται στο
HRES μειώνεται σημαντικά μέσω του
HRES·
γ) η ασφάλιση υγείας που υπόκειται στο
HRES είναι υποχρεωτική και χρησιμεύει 
ως μερική ή πλήρης εναλλακτική λύση 
έναντι της κάλυψης υγείας που παρέχεται 
από το νομοθετικά προβλεπόμενο 
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σύστημα ή το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης·
δ) σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων 
από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στο HRES, μία ή 
περισσότερες κυβερνήσεις εγγυώνται την 
πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των 
ασφαλισμένων του ασφαλιστικού κλάδου 
που υπόκειται στο HRES·
ε) εάν δημιουργηθεί νέο σύστημα HRES ή 
εάν ένα υπάρχον σύστημα HRES
μεταβληθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να  
μην υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για τον 
υπολογισμό της τυπικής απόκλισης, αλλά 
οι απαιτήσεις α) έως δ) κατ' ουσία 
καλύπτονται, η τυπική απόκλιση 
προσδιορίζεται βάσει εμπεριστατωμένης 
κρίσης της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η 
αιτιολόγηση της εμπεριστατωμένης 
κρίσης γνωστοποιείται.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 310α, για τον 
καθορισμό πρόσθετων κριτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 399
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20 (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με σκοπό την διευκόλυνση του 
υπολογισμού της ενότητας κινδύνου 
αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 105 
παράγραφος 5 στοιχείο α), η ΕΑΑΕΣ 
αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να δημοσιεύει καταλόγους των 
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περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών 
αρχών, τα ανοίγματα έναντι των οποίων 
θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι 
της κεντρικής κυβέρνησης στη 
δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται, εάν 
δεν υπάρχει διαφορά κινδύνου μεταξύ 
αυτών των ανοιγμάτων λόγω των ειδικών 
εξουσιών άντλησης εσόδων αυτών των 
περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών 
αρχών και υφίστανται θεσμικές ρυθμίσεις 
που περιορίζουν τον κίνδυνο αθέτησης 
των υποχρεώσεών τους·
β) να προσδιορίζει τις προσαρμογές που 
πρέπει να γίνονται για νομίσματα 
προσδεμένα στο ευρώ στην υποενότητα 
«συναλλαγματικός κίνδυνος» που 
αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 
5· και
γ) να καθορίζει τον κατάλληλο δείκτη 
μετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 106 
παράγραφος 2, να υπολογίζει την 
συμμετρική προσαρμογή που αναφέρεται 
στο άρθρο 106 και να δημοσιεύει 
αμφότερα τα σύνολα πληροφοριών σε 
μηνιαία βάση.

Or. en

Τροπολογία 400
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 109 α – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τις 
προϋποθέσεις για μια κατηγοριοποίηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2α στοιχεία 
α) και β).
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Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την 
[ημερομηνία].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τους εν λόγω εκτελεστικούς 
τεχνικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 401
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και 
εκτελεστικές πράξεις

Ρυθμιστικοί τεχνικοί κανόνες

Or. en

Τροπολογία 402
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
που προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση σε σχέση με το άρθρο 101 και 
τα άρθρα 103 έως 109, η ΕΑΑΕΣ 
καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει:

Or. en
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Τροπολογία 403
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη μέθοδο που πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 
κίνδυνο αθέτησης του 
αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση 
ανοιγμάτων έναντι εξουσιοδοτημένων 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 105. Οι 
παράμετροι αυτές καθορίζονται  κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια με 
τη μεταχείριση των ανοιγμάτων αυτών 
στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2012/xx./ΕΕ (CRD IV)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον κανονισμό EMIR και με τη μεταχείριση των 
ανοιγμάτων έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στη CRD4, χρειάζεται να εξασφαλιστεί 
ότι τα παράγωγα που εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου θα έχουν ευνοϊκή 
μεταχείριση σε σχέση με τα άλλα.

Τροπολογία 404
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) την προσέγγιση που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου
212, στον υπολογισμό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας και ιδίως 
στον υπολογισμό της υποενότητας 
κινδύνου μετοχών που αναφέρεται στο 
άρθρο 105 παράγραφος 5, λαμβανόμενης 
υπόψη της πιθανής μείωσης στη 
διακύμανση της αξίας των εν λόγω 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων λόγω της 
στρατηγικής φύσης των συγκεκριμένων 
επενδύσεων και της επιρροής που ασκεί η 
συμμετέχουσα επιχείρηση σε αυτές τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίδοση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι πιθανό να εμφανίζει έντονη συσχέτιση με την 
ασφαλιστική/ αντασφαλιστική επιχείρηση. Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η συμμετοχή σε 
αυτές πρέπει να θεωρηθεί ως μικρότερου κινδύνου από την κεφαλαιακή συμμετοχή και συνεπώς 
να υπόκειται σε ειδική μεταχείριση.

Τροπολογία 405
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) τα λεπτομερή κριτήρια που πρέπει να 
πληρούν τα εθνικά νομοθετικά μέτρα, και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τον υπολογισμό 
της τυπικής απόκλισης για την 
διευκόλυνση του υπολογισμού της 
ενότητας «ειδικός κίνδυνος ασφαλιστικής 
κάλυψης υγείας» που αναφέρεται στο 
άρθρο 109α παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 109α παράγραφος 2 εισάγει μια εξαίρεση για μερικές ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις 
ασφάλισης υγείας. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για αυτές τις 
επιχειρήσεις μπορούν να είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι για άλλες επιχειρήσεις ασφάλισης υγείας.
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για μια τέτοια εξαίρεση. Η οδηγία-πλαίσιο περιλαμβάνει 
μηχανισμούς, όπως οι ειδικές για την επιχείρηση παράμετροι και εσωτερικά μοντέλα, για την 
αντιμετώπιση των εθνικών ιδιομορφιών.

Τροπολογία 406
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 21
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ,
οι οποίες καθορίζουν τα ποσοτικά όρια και 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας των στοιχείων 
ενεργητικού. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εφαρμόζονται σε 
στοιχεία ενεργητικού που καλύπτουν 
τεχνικές προβλέψεις, εξαιρουμένων των 
στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται για 
συμβάσεις ασφάλισης ζωής, όπου ο 
επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από 
τους κατόχους των ασφαλιστήριων 
συμβολαίων. Τα μέτρα αυτά
επανεξετάζονται από την Επιτροπή με 
βάση τις εξελίξεις στον καθορισμένο τύπο 
και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

2. Για να εξασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση όσον αφορά τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας, η ΕΑΑΕΣ
μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
κανόνων που καθορίζουν τα ποσοτικά 
όρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των 
στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που δεν 
καλύπτονται επαρκώς από μια 
υποενότητα.

Η ΕΑΑΕΣ μπορεί να υποβάλλει στην 
Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων το αργότερο έως την
1η Μαρτίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
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με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010.
Οι εν λόγω ρυθμιστικοί τεχνικοί κανόνες 
μπορούν να εφαρμόζονται σε στοιχεία 
ενεργητικού που καλύπτουν τεχνικές 
προβλέψεις, εξαιρουμένων των στοιχείων 
ενεργητικού που τηρούνται για συμβάσεις 
ασφάλισης ζωής, όπου ο επενδυτικός 
κίνδυνος αναλαμβάνεται από τους 
κατόχους των ασφαλιστήριων 
συμβολαίων. Οι εν λόγω ρυθμιστικοί 
τεχνικοί κανόνες μπορούν να
επανεξετάζονται από την Επιτροπή υπό το 
φως των εξελίξεων στην τυποποιημένη 
μέθοδο υπολογισμού και στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 407
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 25 α (νέο)
Οδηγία 2009/139/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στο άρθρο 129 παράγραφος 4 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
"Για τους σκοπούς του υπολογισμού των 
ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 
3, οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να 
υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας σε τριμηνιαία βάση."

Or. en

Τροπολογία 408
Miguel Portas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 29
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 135 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αναγνώριση, την μέτρηση, την 
παρακολούθηση, την διαχείριση και την 
αναφορά κινδύνων που απορρέουν από 
επενδύσεις σε σχέση με το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 2 του άρθρου 132·

α) την αναγνώριση, την μέτρηση, την 
παρακολούθηση, την διαχείριση και την 
εσωτερική αναφορά κινδύνων που 
απορρέουν από επενδύσεις σε σχέση με το 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 132·

Or. pt

Τροπολογία 409
Miguel Portas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 29
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 135 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αναγνώριση, την μέτρηση την 
παρακολούθηση, την διαχείριση και την 
αναφορά ειδικών κινδύνων που απορρέουν 
από επενδύσεις σε παράγωγα μέσα και 
στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 132 παράγραφος 4.

β) την αναγνώριση, την μέτρηση την 
παρακολούθηση, την διαχείριση και την 
εσωτερική αναφορά ειδικών κινδύνων που 
απορρέουν από επενδύσεις σε παράγωγα 
μέσα και στοιχεία που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 132 
παράγραφος 4.

Or. pt

Τροπολογία 410
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο α
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ασυνήθιστης πτώσης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως 
καθορίζεται από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο, η εποπτική 
αρχή μπορεί να παρατείνει το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στο δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 κατά το 
ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες.

Σε περίπτωση έκτακτης πτώσης των 
χρηματοοικονομικών αγορών, η εποπτική 
αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο 
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 3 με κατάλληλο χρονικό 
διάστημα λαμβανομένων υπόψη όλων των 
σχετικών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 411
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της 
ΕΑΑΕΣ βάσει του άρθρου 18 του 
κανονισμού …/…, για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου η ΕΑΑΕΣ 
αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής, να απευθύνει 
μεμονωμένη απόφαση προς την αιτούσα 
εποπτική αρχή, όπου δηλώνεται ότι έχει 
σημειωθεί έκτακτη πτώση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Έκτακτη 
πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
υπάρχει όταν μια ή περισσότερες 
επιχειρήσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης 
δεν είναι σε θέση να καλύψει μια από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται σ’ αυτήν, 
συνεπεία πτώσης στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές που είναι απρόβλεπτη, μεγάλη και 
απότομη, δηλαδή διαφέρει από τις κάμψεις 

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της 
ΕΑΑΕΣ βάσει του άρθρου 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να εκδώσει σύσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 με την οποία 
δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, 
έκτακτη πτώση στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές υπάρχει σε περίπτωση πτώσης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές που είναι 
απρόβλεπτη, μεγάλη και απότομη, δηλαδή 
διαφέρει από τις κάμψεις που εμφανίζονται 
στο πλαίσιο του οικονομικού κύκλου και 
έχει ήδη επηρεάσει σοβαρά και δυσμενώς 
την οικονομική κατάσταση μιας ή 
περισσότερων επιχειρήσεων ασφάλισης 
και αντασφάλισης οι οποίες μαζί 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της 
αγοράς ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ένα 
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που εμφανίζονται στο πλαίσιο του 
οικονομικού κύκλου και έχει ήδη 
επηρεάσει σοβαρά και δυσμενώς την 
οικονομική κατάσταση μιας ή 
περισσότερων επιχειρήσεων ασφάλισης 
και αντασφάλισης οι οποίες μαζί 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της 
αγοράς ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

ή περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 412
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της
ΕΑΑΕΣ βάσει του άρθρου 18 του 
κανονισμού …/…, για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου η ΕΑΑΕΣ 
αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής, να απευθύνει 
μεμονωμένη απόφαση προς την αιτούσα 
εποπτική αρχή, όπου δηλώνεται ότι έχει 
σημειωθεί έκτακτη πτώση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Έκτακτη 
πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
υπάρχει όταν μια ή περισσότερες 
επιχειρήσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης 
δεν είναι σε θέση να καλύψει μια από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται σ’ αυτήν, 
συνεπεία πτώσης στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές που είναι απρόβλεπτη, μεγάλη και 
απότομη, δηλαδή διαφέρει από τις κάμψεις 
που εμφανίζονται στο πλαίσιο του 
οικονομικού κύκλου και έχει ήδη 
επηρεάσει σοβαρά και δυσμενώς την 
οικονομική κατάσταση μιας ή 

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της 
ΕΑΑΕΣ βάσει του άρθρου 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η 
ΕΑΑΕΣ αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας εποπτικής αρχής, να 
απευθύνει μεμονωμένη απόφαση προς την 
αιτούσα εποπτική αρχή, όπου δηλώνεται 
ότι έχει σημειωθεί έκτακτη πτώση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Έκτακτη 
πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
υπάρχει όταν μια ή περισσότερες 
επιχειρήσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης 
δεν είναι σε θέση να καλύψει μια από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται σ’ αυτήν, 
συνεπεία πτώσης στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές που είναι απρόβλεπτη, μεγάλη και 
απότομη, δηλαδή διαφέρει από τις κάμψεις 
που εμφανίζονται στο πλαίσιο του 
οικονομικού κύκλου και έχει ήδη 
επηρεάσει σοβαρά και δυσμενώς την 
οικονομική κατάσταση μιας ή 



AM\877719EL.doc 95/155 PE472.278v01-00

EL

περισσότερων επιχειρήσεων ασφάλισης 
και αντασφάλισης οι οποίες μαζί 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της 
αγοράς ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

περισσότερων επιχειρήσεων ασφάλισης 
και αντασφάλισης οι οποίες μαζί 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της 
αγοράς ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 413
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ επανεξετάζει τουλάχιστον μία 
φορά κάθε μήνα εάν οι συνθήκες που 
αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
ημερομηνία της επανεξέτασης, και 
ανακαλεί την εν λόγω απόφαση εφόσον 
δεν υφίστανται πλέον μία ή περισσότερες 
από τις συνθήκες που αναφέρονται στο 
τέταρτο εδάφιο και στις οποίες βασιζόταν 
η απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, η 
ΕΑΑΕΣ απευθύνει στην αρμόδια εποπτική 
αρχή μεμονωμένη απόφαση όπου 
δηλώνεται ότι έχει παύσει να υφίσταται 
έκτακτη πτώση στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές.

Η ΕΑΑΕΣ επανεξετάζει τουλάχιστον μία 
φορά κάθε μήνα εάν οι συνθήκες που 
αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
ημερομηνία της επανεξέτασης, και 
ανακαλεί την εν λόγω σύσταση εφόσον 
δεν υφίστανται πλέον μία ή περισσότερες 
από τις συνθήκες που αναφέρονται στο 
τέταρτο εδάφιο και στις οποίες βασιζόταν 
η σύσταση. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΑΕΣ 
απευθύνει στην αρμόδια εποπτική αρχή 
μεμονωμένη σύσταση όπου δηλώνεται ότι
έχει παύσει να υφίσταται έκτακτη πτώση 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 414
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις της 
ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 415
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
τους, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
τεκμηριώσουν, στο πλαίσιο του σώματος 
εποπτικών αρχών, την απόφασή τους για 
άρνηση παράτασης της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 416
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διάστασης απόψεων στο 
σώμα των εποπτικών αρχών σχετικά με 
την άρνηση εκ μέρους της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής να παρατείνει την 
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περίοδο που καθορίζεται στην 
παράγραφο 4, η αρχή εποπτείας ομίλου ή 
οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή μπορεί 
να ζητήσει την γνώμη της ΕΑΑΕΣ. Η 
γνώμη της ΕΑΑΕΣ ζητείται εντός ενός 
μηνός, και όλες οι ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές ενημερώνονται σχετικά. 
Εφόσον έχει ζητηθεί η γνώμη της 
ΕΑΑΕΣ, η αρμόδια εποπτική αρχή 
μελετά δεόντως την γνώμη της πριν λάβει 
την απόφασή της. Σύμφωνα με το άρθρο 
19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010, στο στάδιο αυτό η 
ΕΑΑΕΣ ενεργεί ως μεσολαβητής.

Or. en

Τροπολογία 417
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 7 ημερών από την έκδοση μιας 
σύστασης, κάθε αρμόδια εποπτική αρχή 
επιβεβαιώνει εάν συμμορφώνεται ή 
προτίθεται να συμμορφωθεί προς την εν 
λόγω σύσταση. Σε περίπτωση που μια 
εποπτική αρχή δεν συμμορφώνεται ή δεν 
προτίθεται να συμμορφωθεί, ενημερώνει 
την ΕΑΑΕΣ, παραθέτοντας τους λόγους 
της.

Or. en

Τροπολογία 418
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
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Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφια 5 γ και 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που, κατά την λήξη του 
χρονικού διαστήματος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, 
δεν επετεύχθη συμφωνία εντός του 
σώματος και η αρχή εποπτείας ομίλου ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική 
αρχή έχει παραπέμψει την άρνηση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής στην ΕΑΑΕΣ, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η αρμόδια 
εποπτική αρχή αναβάλλει την απόφασή 
της και αναμένει την έκδοση τυχόν 
απόφασης από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού, και λαμβάνει την απόφασή 
της σύμφωνα με την απόφαση της 
ΕΑΑΕΣ.
Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 5 και 6 θεωρείται 
χρονικό διάστημα συμβιβασμού κατά την 
έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του 
εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει 
την απόφασή της εντός δύο μηνών. Το 
θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΑΕΣ 
μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο, ή μετά 
την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών."

Or. en

Τροπολογία 419
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 30 – στοιχείο β
Directive 2009/138EC
Άρθρο 138 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιοποιεί το γεγονός ότι 
μια εποπτική αρχή δεν συμμορφώνεται ή 
δεν προτίθεται να συμμορφωθεί προς την 
εν λόγω σύσταση. Η ΕΑΑΕΣ μπορεί 
επίσης να αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
να δημοσιοποιεί τους λόγους που 
προβάλλει μία εποπτική αρχή για να 
αιτιολογήσει τη μη συμμόρφωση προς 
την εν λόγω σύσταση. Η εποπτική αρχή 
ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 420
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 32
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 155 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής μπορεί να παραπέμψει το 
θέμα στην ΕΑΑΕΣ και να ζητήσει την 
βοήθειά της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του κανονισμού .../2010 
[ΕΑΑΕΣ]. Σε τέτοια περίπτωση, η ΕΑΑΕΣ 
μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητες που της ανατίθενται από το 
εν λόγω άρθρο.

Επιπλέον, η εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ή η εποπτική αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΑΕΣ και να 
ζητήσει τη βοήθειά της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 
έως 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010. Σε τέτοια περίπτωση, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με 
τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από 
το εν λόγω άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αν το κράτος μέλος υποδοχής ή το κράτος μέλος καταγωγής βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση για να παρέμβει. Οι δυνατότητες παρέμβασης του κράτους μέλους υποδοχής, 
ιδίως σε σχέση με υπάρχουσες συμβάσεις ασφάλισης, ενδέχεται να μην επαρκούν για να 
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αποτρέψουν την παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας από την επιχείρηση.

Τροπολογία 421
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 33
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 158 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής μπορεί να παραπέμψει το 
θέμα στην ΕΑΑΕΣ και να ζητήσει την 
βοήθειά της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του κανονισμού .../2010 
[ΕΑΑΕΣ]. Σε τέτοια περίπτωση, η ΕΑΑΕΣ 
μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις 
εξουσίες που της παρέχονται από το εν 
λόγω άρθρο.

Επιπλέον, η εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής ή η εποπτική αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΑΕΣ και να 
ζητήσει τη βοήθειά της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 
έως 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010. Σε τέτοια περίπτωση, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με 
τις εξουσίες που της παρέχονται από το εν 
λόγω άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αν το κράτος μέλος υποδοχής ή το κράτος μέλος καταγωγής βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση για να παρέμβει. Οι δυνατότητες παρέμβασης του κράτους μέλους υποδοχής, 
ιδίως σε σχέση με υπάρχουσες συμβάσεις ασφάλισης, ενδέχεται να μην επαρκούν για να 
αποτρέψουν την παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας από την επιχείρηση.

Τροπολογία 422
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 159

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Το άρθρο 159 αντικαθίσταται από 
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το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 159

Στατιστικά στοιχεία διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση 
γνωστοποιεί στην εποπτική αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των εργασιών που 
πραγματοποιούνται υπό καθεστώς 
εγκατάστασης και εκείνων που 
πραγματοποιούνται υπό καθεστώς 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το ποσό 
των ασφαλίστρων, των ασφαλιστικών 
ζημιών και των προμηθειών, πριν από 
την αφαίρεση του ποσού της 
αντασφάλισης, ανά κράτος μέλος, ως 
εξής:
α) για τις ασφάλειες εκτός ζωής, ανά 
κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως 
εκτίθεται στην αντίστοιχη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη·
β) για τις ασφάλειες εκτός ζωής, για 
κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων Ι έως 
ΙΧ, όπως εκτίθεται στην αντίστοιχη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.
Όσον αφορά τον κλάδο 10 στο μέρος Α 
του παραρτήματος I, μη 
συμπεριλαμβανομένης της αστικής 
ευθύνης του μεταφορέα, η σχετική 
επιχείρηση γνωστοποιεί επίσης στην εν 
λόγω εποπτική αρχή τη συχνότητα και 
το μέσο κόστος των ασφαλιστικών 
ζημιών.
Η εποπτική αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής γνωστοποιεί, σε εύλογη 
προθεσμία και με συγκεντρωτική βάση, 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο στις εποπτικές αρχές 
κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
που υποβάλλει σχετική αίτηση.»

Or. en



PE472.278v01-00 102/155 AM\877719EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η διάκριση για το άρθρο 159 πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ίδιες κατηγορίες δραστηριοτήτων 
όπως στη Φερεγγυότητα ΙΙ, όχι με κλάδους.

Τροπολογία 423
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 172 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, για 
κάποιο μεταβατικό χρονικό διάστημα 
πρέπει να διασφαλίζεται η ίδια 
μεταχείριση, όπως εκείνη του άρθρου 172 
παράγραφος 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, σε 
συμβάσεις αντασφάλισης οι οποίες 
συνάπτονται με επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους σε τρίτη χώρα, της οποίας 
τα καθεστώτα φερεγγυότητας δεν είναι 
πιθανόν ότι θα ικανοποιούν πλήρως μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 6 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
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της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 424
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 172 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, για 
κάποιο μεταβατικό χρονικό διάστημα 
πρέπει να διασφαλίζεται η ίδια 
μεταχείριση, όπως εκείνη του άρθρου 172 
παράγραφος 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, σε 
συμβάσεις αντασφάλισης οι οποίες 
συνάπτονται με επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους σε τρίτη χώρα, της οποίας 
τα καθεστώτα φερεγγυότητας δεν είναι 
πιθανόν ότι θα ικανοποιούν πλήρως μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 6 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
1, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 301α και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, και επικουρούμενη από την 
ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, να αποφασίζει ότι το 
καθεστώς φερεγγυότητας μιας τρίτης 
χώρας, το οποίο εφαρμόζεται για 
αντασφαλιστικές δραστηριότητες 
επιχειρήσεων με έδρα στη συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα, είναι προσωρινά ισοδύναμο 
με το καθεστώς του τίτλου Ι, εφόσον η 
τρίτη χώρα ικανοποιεί τουλάχιστον τους 
ακόλουθους όρους:

α) η τρίτη χώρα έχει καταρτίσει 
πρόγραμμα σύγκλισης προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·
β) έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων·
γ) έχουν συναφθεί συμφωνίες για την 
ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών 
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πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 264·
δ) η τρίτη χώρα εκτιμάται ότι 
συμμορφώνεται προς τις βασικές αρχές, 
τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν 
εγκριθεί από τη Διεθνή Ένωση 
Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS).
Οιεσδήποτε αποφάσεις περί προσωρινής 
ισοδυναμίας λαμβάνουν υπόψη τις 
εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 177. Οι αποφάσεις 
αυτές επανεξετάζονται τακτικά, με βάση 
τις εκθέσεις προόδου της τρίτης χώρας, 
οι οποίες υποβάλλονται ανά εξάμηνο στην 
Επιτροπή και την ΕΑΑΕΣ και 
αξιολογούνται από αυτές.
Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει και ενημερώνει 
συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο 
όλων των τρίτων χωρών στις οποίες 
αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α, που 
διευκρινίζουν περαιτέρω τους όρους του 
πρώτου εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 425
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 172 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, για 
κάποιο μεταβατικό χρονικό διάστημα 
πρέπει να διασφαλίζεται η ίδια 
μεταχείριση, όπως εκείνη του άρθρου 172 
παράγραφος 3 και του δεύτερου εδαφίου 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
1, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 301α και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, και επικουρούμενη από την 
ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, να αποφασίζει ότι το 
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του άρθρου 134 παράγραφος 1, σε 
συμβάσεις αντασφάλισης οι οποίες 
συνάπτονται με επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους σε τρίτη χώρα, της οποίας 
τα καθεστώτα φερεγγυότητας δεν είναι 
πιθανόν ότι θα ικανοποιούν πλήρως μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 6 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.

καθεστώς φερεγγυότητας μιας τρίτης 
χώρας, το οποίο εφαρμόζεται για 
αντασφαλιστικές δραστηριότητες 
επιχειρήσεων με έδρα στη συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα, είναι προσωρινά ισοδύναμο 
με το καθεστώς του τίτλου Ι, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες αρχές:

α) η τρίτη χώρα έχει παράσχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έγγραφες δεσμεύσεις 
ότι θα εγκρίνει και θα εφαρμόσει 
καθεστώς φερεγγυότητας ικανό να 
θεωρηθεί ισοδύναμο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, πριν από την παρέλευση 
αυτού του χρονικού διαστήματος·
β) η τρίτη χώρα έχει καταρτίσει 
πρόγραμμα σύγκλισης προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·
γ) έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων·
δ) το υπάρχον καθεστώς φερεγγυότητας 
της τρίτης χώρας βασίζεται ή πρόκειται 
να βασιστεί στον κίνδυνο και στην 
οικονομική αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού·
ε) έχουν συναφθεί συμφωνίες για την 
ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 264·
στ) η τρίτη χώρα εκτιμάται ότι 
συμμορφώνεται προς τις βασικές αρχές 
που έχουν εγκριθεί από τη Διεθνή Ένωση 
Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS).
Οιεσδήποτε αποφάσεις περί προσωρινής 
ισοδυναμίας λαμβάνουν υπόψη τις 
εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή 
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σύμφωνα με το άρθρο 177. Οι αποφάσεις 
αυτές επανεξετάζονται τακτικά, με βάση 
τις εκθέσεις προόδου της ΕΑΑΕΣ, οι 
οποίες υποβάλλονται ανά εξάμηνο στην 
Επιτροπή και αξιολογούνται από αυτήν.
Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει και ενημερώνει 
συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο 
όλων των τρίτων χωρών στις οποίες 
αναφέρεται το πρώτο εδάφιο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α, που 
διευκρινίζουν περαιτέρω τις 
κατευθυντήριες αρχές του πρώτου 
εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 426
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 172 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, για κάποιο 
μεταβατικό χρονικό διάστημα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση, όπως 
εκείνη του άρθρου 172 παράγραφος 3 και 
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 134 
παράγραφος 1, σε συμβάσεις 
αντασφάλισης οι οποίες συνάπτονται με 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε 
τρίτη χώρα, της οποίας τα καθεστώτα 
φερεγγυότητας δεν είναι πιθανόν ότι θα 
ικανοποιούν πλήρως μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012 τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3 και του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 134 παράγραφος 1, για κάποιο 
μεταβατικό χρονικό διάστημα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση, όπως 
εκείνη του άρθρου 172 παράγραφος 3 και 
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 134 
παράγραφος 1, σε συμβάσεις 
αντασφάλισης οι οποίες συνάπτονται με 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε 
τρίτη χώρα, της οποίας τα καθεστώτα 
φερεγγυότητας δεν είναι πιθανόν ότι θα 
ικανοποιούν πλήρως μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012 τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 για την αξιολόγηση της 
ισοδυναμίας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
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πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου
309 παράγραφος 1. Αυτή η παρέκκλιση 
ισχύει μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 ότι η τρίτη χώρα 
ικανοποιεί τους καθορισμένους όρους.

πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου
309 παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα 
για 2 περαιτέρω έτη στην περίπτωση που 
η τρίτη χώρα δεν έχει εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις της αλλά έχει σημειώσει 
ικανοποιητική πρόοδο. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο για τις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 
λάβει απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί 
τους καθορισμένους όρους.
(εφαρμόζεται επίσης στα άρθρα 227 και 260 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νομικές διαδικασίες και οι κανονιστικές αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση ενός 
καθεστώτος προς την ισοδυναμία χρειάζονται κάποια ευελιξία. Κι αυτό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ισοδυναμίας στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. 
Ειδάλλως, οι ανησυχίες για τους ίσους όρους ανταγωνισμού και τη διατάραξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας θα εμφανιστούν μόνο εκ των υστέρων.

Τροπολογία 427
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 172 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β και
301γ, καθορίζοντας, όσον αφορά την 
παράγραφο 4, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, που 
μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
των πέντε ετών, και τους όρους που πρέπει 
να πληρούνται από την τρίτη χώρα. Οι εν 

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β και
301γ, καθορίζοντας, όσον αφορά την 
παράγραφο 4, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, που 
μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
των πέντε ετών, και τους όρους που πρέπει 
να πληρούνται από την τρίτη χώρα. Οι εν 
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λόγω όροι καλύπτουν τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις από τις εποπτικές αρχές, την 
σύγκλισή τους προς ισοδύναμο καθεστώς 
εντός καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος, το υφιστάμενο ή 
σκοπούμενο περιεχόμενο του 
καθεστώτος, καθώς και θέματα 
συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών 
και υποχρεώσεων επαγγελματικού 
απόρρητου.».

λόγω όροι καλύπτουν τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις από τις εποπτικές αρχές, την 
σύγκλισή τους προς ισοδύναμο καθεστώς 
εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος 
καθώς και θέματα συνεργασίας, 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
υποχρεώσεων επαγγελματικού απόρρητου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νομικές διαδικασίες και οι κανονιστικές αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση ενός 
καθεστώτος προς την ισοδυναμία χρειάζονται κάποια ευελιξία. Κι αυτό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ισοδυναμίας στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. 
Ειδάλλως, οι ανησυχίες για τους ίσους όρους ανταγωνισμού και τη διατάραξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας θα εμφανιστούν μόνο εκ των υστέρων.

Τροπολογία 428
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 35 – στοιχείο β α (νέο)
Directive 2009/138EC
Άρθρο 172 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο άρθρο 172 προστίθεται η εξής 
παράγραφος :
«6α. Ύστερα από 3 έτη εφαρμογής της 
μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή 
εξετάζει τις προόδους της τρίτης χώρας 
στην κατεύθυνση της ισοδυναμίας 
σταθμίζοντάς τες με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια αναφοράς:
α) το καθεστώς φερεγγυότητας βασίζεται 
στον κίνδυνο
β) η χώρα διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα 
εποπτείας βασισμένο στις αρχές της IAIS
γ) η χώρα έχει ασφαλιστική αγορά που 
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είναι ανοιχτή στις αλλοδαπές 
(αντ)ασφαλιστικές εταιρείες.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης αυτής, στο τέλος της 
πενταετούς μεταβατικής περιόδου η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη 
μεταβατική περίοδο για άλλα 5 έτη.
Ύστερα από 5 έτη, εάν η τρίτη χώρα έχει 
σημειώσει προόδους στην κατεύθυνση 
της ισοδυναμίας, η μεταβατική περίοδος 
μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 έτη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, και της ανάγκης να 
μπορεί κάποιος να ανταγωνιστεί σε συγκεκριμένες αγορές, τα 5 χρόνια δεν είναι αρκετά.
Χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας, κι επομένως θα έπρεπε να μπορεί να παραταθεί 
αυτό το χρονικό διάστημα για άλλα 5 χρόνια αν έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην κατεύθυνση της 
ισοδυναμίας. Ας θυμηθούμε ότι η ΕΕ χρειάστηκε περισσότερα από 15 χρόνια για να 
επεξεργαστεί τη Φερεγγυότητα ΙΙ.

Τροπολογία 429
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 38
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 216 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
οι οποίες εξειδικεύουν τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες μπορεί να ληφθεί η απόφαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7. Η ΕΑΑΕΣ μπορεί να θεσπίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων τα οποία
εξειδικεύουν τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να ληφθεί η απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
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εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει 
τους εν λόγω ρυθμιστικούς τεχνικούς 
κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 430
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 40
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 227 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Στο πλαίσιο αυτό, πριν λάβει απόφαση 
σχετικά με την ισοδυναμία η αρχή 
εποπτείας ομίλου συμβουλεύεται τις 
λοιπές αρμόδιες εποπτικές αρχές και την 
ΕΑΑΕΣ.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 431
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 41
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 227 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και σύμφωνα 
με τους όρους των άρθρων 301β και 301γ, 

διαγράφεται
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που εξειδικεύουν τα κριτήρια 
αξιολόγησης της ισοδυναμίας του 
καθεστώτος φερεγγυότητας τρίτης χώρας 
σε σχέση με το καθεστώς του τίτλου I
κεφάλαιο VI.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 432
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 42
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 227 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, 
για επιχείρηση αναφερόμενη στο εν λόγω 
εδάφιο, κατά την διάρκεια μεταβατικού 
χρονικού διαστήματος, ο υπολογισμός 
φερεγγυότητας ομίλου λαμβάνει υπόψη 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια για την πλήρωση των 
απαιτήσεων που ορίζονται από την οικεία 
τρίτη χώρα. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 7 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 433
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 42
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 227 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, 
για επιχείρηση αναφερόμενη στο εν λόγω 
εδάφιο, κατά την διάρκεια μεταβατικού 
χρονικού διαστήματος, ο υπολογισμός 
φερεγγυότητας ομίλου λαμβάνει υπόψη 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια για την πλήρωση των 
απαιτήσεων που ορίζονται από την οικεία 
τρίτη χώρα. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο για τις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 
λάβει απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί 
τους καθορισμένους όρους.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5 
εδάφιο 2, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 301α και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, και επικουρούμενη 
από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, να αποφασίζει ότι το εποπτικό 
καθεστώς μιας τρίτης χώρας, το οποίο 
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με έδρα στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, είναι 
προσωρινά ισοδύναμο με το καθεστώς 
του τίτλου Ι κεφάλαιο ΙV, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές:

α) η τρίτη χώρα έχει παράσχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έγγραφες δεσμεύσεις 
ότι θα εγκρίνει και θα εφαρμόσει 
εποπτικό καθεστώς ικανό να θεωρηθεί 
ισοδύναμο, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, πριν από την παρέλευση αυτού του 
χρονικού διαστήματος·
β) η τρίτη χώρα έχει καταρτίσει 
πρόγραμμα σύγκλισης προκειμένου να 
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ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·
γ) έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων·
δ) το υπάρχουν εποπτικό καθεστώς της 
τρίτης χώρας βασίζεται ή πρόκειται να 
βασιστεί στον κίνδυνο και στην 
οικονομική αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού·
ε) έχουν συναφθεί συμφωνίες για την 
ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 264·
στ) η τρίτη χώρα εκτιμάται ότι 
συμμορφώνεται προς τις βασικές αρχές 
που έχουν εγκριθεί από τη Διεθνή Ένωση 
Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS).
Οιεσδήποτε αποφάσεις περί προσωρινής 
ισοδυναμίας λαμβάνουν υπόψη τις 
εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 177. Οι αποφάσεις 
αυτές επανεξετάζονται τακτικά με βάση 
τις εκθέσεις προόδου της ΕΑΑΕΣ, οι 
οποίες υποβάλλονται ανά εξάμηνο στην 
Επιτροπή και αξιολογούνται από αυτήν.
Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει και ενημερώνει 
συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο 
όλων των τρίτων χωρών στις οποίες 
αναφέρεται το παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α, που 
διευκρινίζουν περαιτέρω τις 
κατευθυντήριες αρχές του πρώτου 
εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 434
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 42 α (νέο)
Directive 2009/138EC
Άρθρο 227 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Στο άρθρο 227 προστίθεται η εξής 
παράγραφος :
«8α. Ύστερα από 3 έτη εφαρμογής της 
μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή 
εξετάζει τις προόδους της τρίτης χώρας 
στην κατεύθυνση της ισοδυναμίας 
σταθμίζοντάς τες με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια αναφοράς:
α) το καθεστώς φερεγγυότητας βασίζεται 
στον κίνδυνο
β) η χώρα διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα 
εποπτείας βασισμένο στις αρχές της IAIS
γ) η χώρα έχει ασφαλιστική αγορά που 
είναι ανοιχτή στις αλλοδαπές 
(αντ)ασφαλιστικές εταιρείες.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης αυτής, στο τέλος της 
πενταετούς μεταβατικής περιόδου η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη 
μεταβατική περίοδο για άλλα 5 έτη.
Ύστερα από 5 έτη, εάν η τρίτη χώρα έχει 
σημειώσει προόδους στην κατεύθυνση 
της ισοδυναμίας, η μεταβατική περίοδος 
μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 έτη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, και της ανάγκης να 
μπορεί κάποιος να ανταγωνιστεί σε συγκεκριμένες αγορές, τα 5 χρόνια δεν είναι αρκετά.
Χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας, κι επομένως θα έπρεπε να μπορεί να παραταθεί 
αυτό το χρονικό διάστημα για άλλα 5 χρόνια αν έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην κατεύθυνση της 
ισοδυναμίας. Ας θυμηθούμε ότι η ΕΕ χρειάστηκε περισσότερα από 15 χρόνια για να 
επεξεργαστεί τη Φερεγγυότητα ΙΙ.

Τροπολογία 435
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 42 α (νέο)
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Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 230 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Στο άρθρο 230 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου με βάση 
τα ενοποιημένα δεδομένα (ενοποιημένες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας 
ομίλου) υπολογίζονται σύμφωνα με την 
τυποποιημένη μέθοδο και, ανάλογα με 
την περίπτωση, με εγκεκριμένο 
εσωτερικό υπόδειγμα, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 100 και κατά τρόπο συνεπή 
προς τις γενικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στον τίτλο I, κεφάλαιο 
VI, τμήμα 4, ενότητες 1 και 2 και στον 
τίτλο I, κεφάλαιο VI, τμήμα 4, ενότητες 1 
και 3, αντιστοίχως.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κρίση έδειξε τους κινδύνους της υπερεξάρτησης από τα εσωτερικά μοντέλα. Η τροπολογία 
αυτή εξασφαλίζει ότι πάντοτε εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος υπολογισμού α) για να 
διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, β) για να μπορούν τα 
αποτελέσματα του εσωτερικού μοντέλου να συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της 
τυποποιημένης μεθόδου, ώστε να συγκεντρώνεται η προσοχή των εποπτικών αρχών στις 
κυριότερες διαφορές και να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θετικά και 
αρνητικά στοιχεία τόσο του εσωτερικού όσο και του κανονιστικού μοντέλου, και γ) για να 
υπάρχει ένα κανονιστικό όριο στα αποτελέσματα του εσωτερικού μοντέλου.

Τροπολογία 436
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 44
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 234
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 301α και σύμφωνα με τους όρους 
των άρθρων 301β και 301γ, που 
εξειδικεύουν τις τεχνικές αρχές και τις 
μεθόδους που αναφέρονται στα άρθρα 220 
έως 229 και την εφαρμογή των άρθρων
230 έως 233, ώστε να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή εντός της 
Ένωσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση του εν λόγω άρθρου, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων για να εξειδικεύσει τις 
τεχνικές αρχές και τις μεθόδους που 
αναφέρονται στα άρθρα 220 έως 229 και 
την εφαρμογή των άρθρων 230 έως 233, 
κατά τρόπο που αντανακλά την 
οικονομική φύση των συγκεκριμένων 
νομικών δομών.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
κανόνων το αργότερο έως την
1η Μαρτίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 437
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 54 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 248 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Οι εποπτικές αρχές σημαντικών 
υποκαταστημάτων και συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν στο σώμα των εποπτικών 
αρχών. Ωστόσο η συμμετοχή τους 
περιορίζεται στην επίτευξη του στόχου 
της αποτελεσματικής ανταλλαγής 
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πληροφοριών.
Η αρχή εποπτείας ομίλου μπορεί να 
προσκαλεί, κατά περίπτωση, τις σχετικές 
κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ) να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
σώματος των εποπτικών αρχών, όταν οι 
δραστηριότητες αυτές είναι συναφείς με 
την άσκηση των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους.
Η αποτελεσματική λειτουργία του 
σώματος των εποπτικών αρχών ενδέχεται 
να απαιτεί την πραγματοποίηση 
ορισμένων δραστηριοτήτων από 
μειωμένο αριθμό εποπτικών αρχών στο 
πλαίσιο του σώματος.
Στο σώμα των εποπτικών αρχών 
συμμετέχουν η αρχή εποπτείας του 
ομίλου και οι εποπτικές αρχές όλων των 
κρατών μελών στα οποία εδρεύουν οι 
θυγατρικές επιχειρήσεις.
Οι εποπτικές αρχές σημαντικών 
υποκαταστημάτων και συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν στο σώμα των εποπτικών 
αρχών. Ωστόσο η συμμετοχή τους 
περιορίζεται στην επίτευξη του στόχου 
της αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών.
Η αρχή εποπτείας ομίλου μπορεί να 
προσκαλεί, κατά περίπτωση, τις σχετικές 
κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ) να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
σώματος των εποπτικών αρχών, όταν οι 
δραστηριότητες αυτές είναι συναφείς με 
την άσκηση των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους.
Η αποτελεσματική λειτουργία του 
Σώματος των εποπτικών αρχών 
ενδέχεται να απαιτεί την εκτέλεση 
ορισμένων δραστηριοτήτων από 
μειωμένο αριθμό εποπτικών αρχών στο 
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πλαίσιο του Σώματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΚΤ και οι αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ μπορούν να προσκαλούνται 
στις δραστηριότητες του σώματος των εποπτικών αρχών όταν οι δραστηριότητες αυτές 
σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, π.χ. όσον αφορά την υποχρέωση των 
κεντρικών τραπεζών να συμβάλλουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 438
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο έλεγχος διενεργείται από την εποπτική 
αρχή η οποία θα ήταν η αρχή εποπτείας 
ομίλου αν εφαρμόζονταν τα κριτήρια του 
άρθρου 247 παράγραφος 2, κατόπιν 
αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή 
μίας από τις επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης που έχουν λάβει άδεια 
στην Ένωση ή με δική της πρωτοβουλία, 
εκτός αν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
προηγουμένως σχετικά με την ισοδυναμία 
της υπόψη τρίτης χώρας. Στο πλαίσιο 
αυτό, πριν λάβει απόφαση, η εποπτική 
αρχή συμβουλεύεται τις άλλες αρμόδιες 
εποπτικές αρχές και την ΕΑΑΕΣ.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.
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Τροπολογία 439
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο έλεγχος διενεργείται από την εποπτική 
αρχή η οποία θα ήταν η αρχή εποπτείας 
ομίλου αν εφαρμόζονταν τα κριτήρια του 
άρθρου 247 παράγραφος 2, κατόπιν 
αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μίας 
από τις επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης που έχουν λάβει άδεια στην 
Ένωση ή με δική της πρωτοβουλία, εκτός 
αν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
προηγουμένως σχετικά με την ισοδυναμία 
της υπόψη τρίτης χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, 
πριν λάβει απόφαση, η εποπτική αρχή
συμβουλεύεται τις άλλες αρμόδιες 
εποπτικές αρχές και την ΕΑΑΕΣ.

Ο έλεγχος διενεργείται από την εποπτική 
αρχή η οποία θα ήταν η αρχή εποπτείας 
ομίλου αν εφαρμόζονταν τα κριτήρια του 
άρθρου 247 παράγραφος 2 (εφεξής «οιονεί 
αρχή εποπτείας ομίλου»), κατόπιν 
αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μίας 
από τις επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης που έχουν λάβει άδεια στην 
Ένωση ή με δική της πρωτοβουλία, εκτός 
αν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση 
προηγουμένως σχετικά με την ισοδυναμία 
της υπόψη τρίτης χώρας. Η οιονεί αρχή 
εποπτείας του ομίλου συνεργάζεται με την 
ΕΑΑΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010.
Στο πλαίσιο αυτό, πριν λάβει απόφαση 
σχετικά με την ισοδυναμία, η οιονεί αρχή 
εποπτείας ομίλου, επικουρούμενη από την 
ΕΑΑΕΣ, συμβουλεύεται τις άλλες 
αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η απόφαση 
λαμβάνεται βάσει των κριτηρίων που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η οιονεί αρχή εποπτείας 
ομίλου δεν λαμβάνει, σχετικά με τρίτη 
χώρα, καμία απόφαση που να έρχεται σε 
αντίθεση με οποιαδήποτε απόφαση που 
είχε ληφθεί προηγουμένως σχετικά με την 
εν λόγω τρίτη χώρα.
Εάν ορισμένες εποπτικές αρχές 
διαφωνούν με απόφαση που ελήφθη 
σύμφωνα με το εδάφιο 2, μπορούν να 
παραπέμψουν το θέμα στην ΕΑΑΕΣ και 
να ζητήσουν την βοήθειά της σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 
παράγραφοι 1 έως 3 και 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010, εντός τριών μηνών 
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από την κοινοποίηση της απόφασης εκ 
μέρους της οιονεί αρχής εποπτείας 
ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με 
τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται 
από το εν λόγω άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 440
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β 
και 301γ, που διευκρινίζουν τα κριτήρια 
αξιολόγησης της ισοδυναμίας του 
καθεστώτος προληπτικής εποπτείας 
τρίτης χώρας για την εποπτεία ομίλων 
αναφορικά με το καθεστώς του εν λόγω 
τίτλου.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 441
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
Άρθρο 260 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
4:

διαγράφεται

‘4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 261 παράγραφος 1, του άρθρου
262 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του 
άρθρου 263 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη μπορούν, κατά την διάρκεια 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, να 
επαφίενται στην εποπτεία ομίλου που 
ασκείται από τις εποπτικές αρχές της 
τρίτης χώρας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.»

Or. en

Τροπολογία 442
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
4:

διαγράφεται

"4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 261 παράγραφος 1, του άρθρου
262 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του 
άρθρου 263 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη μπορούν, κατά την διάρκεια 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, να 
επαφίενται στην εποπτεία ομίλου που 
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ασκείται από τις εποπτικές αρχές της 
τρίτης χώρας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 
καθορισμένους όρους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 261 παράγραφος 1, του άρθρου
262 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του 
άρθρου 263 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη μπορούν, κατά την διάρκεια 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, να 
επαφίενται στην εποπτεία ομίλου που 
ασκείται από τις εποπτικές αρχές της 
τρίτης χώρας. Η μέγιστη διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος είναι 
πέντε έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5
ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί τους 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 261 παράγραφος 1, του άρθρου
262 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του 
άρθρου 263 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη μπορούν, κατά την διάρκεια 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, να 
επαφίενται στην εποπτεία ομίλου που 
ασκείται από τις εποπτικές αρχές της 
τρίτης χώρας για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των 
οποίων η μητρική επιχείρηση έχει την 
έδρα της εκτός της Κοινότητας την 1η 
Ιανουαρίου 2014, σε περιπτώσεις 
διαφορετικές από εκείνες που 
καλύπτονται από την παράγραφο 5. Το 
μεταβατικό χρονικό διάστημα διαρκεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
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καθορισμένους όρους. ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 και της ημερομηνίας
κατά την οποία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το 
εποπτικό καθεστώς της τρίτης χώρας 
κρίθηκε ισοδύναμο προς εκείνο που 
ορίζεται στον παρόντα Τίτλο. Αυτή η 
παρέκκλιση ισχύει μόνο για τις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 
λάβει απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 ότι η τρίτη χώρα ικανοποιεί 
τους καθορισμένους όρους.

Το αργότερο 3 έτη μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή 
επανεξετάζει, για κάθε τρίτη χώρα σε 
σχέση με την οποία η Επιτροπή έχει λάβει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
την πρόοδο που έχει επιτύχει η τρίτη 
χώρα όσον αφορά τη σύγκλιση προς ένα 
ισοδύναμο καθεστώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να ληφθούν υπόψη οι εργασίες του Συμβουλίου στο ζήτημα των 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 444
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 3 έτη μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014, και ανά τριετία, η 
Επιτροπή επανεξετάζει, για κάθε τρίτη 
χώρα σε σχέση με την οποία η Επιτροπή 
έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, την πρόοδο που έχει 
επιτύχει η τρίτη χώρα όσον αφορά τη 
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σύγκλιση προς ένα ισοδύναμο καθεστώς.

Or. en

Τροπολογία 445
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο δ
Η οδηγία 2009/138
Άρθρο 260 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
5:

διαγράφεται

‘5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β 
και 301γ, καθορίζοντας, όσον αφορά την 
παράγραφο 4, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, που 
μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
των πέντε ετών, και τους όρους που 
πρέπει να πληρούνται από την τρίτη 
χώρα. Οι εν λόγω όροι καλύπτουν τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις από τις 
εποπτικές αρχές, την σύγκλισή τους προς 
ισοδύναμο καθεστώς εντός καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, το υφιστάμενο ή 
σκοπούμενο περιεχόμενο του 
καθεστώτος, καθώς και θέματα 
συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών 
και υποχρεώσεων επαγγελματικού 
απόρρητου.»

Or. en

Τροπολογία 446
Peter Skinner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
5:

διαγράφεται

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β 
και 301γ, καθορίζοντας, όσον αφορά την 
παράγραφο 4, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, που 
μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
των πέντε ετών, και τους όρους που 
πρέπει να πληρούνται από την τρίτη 
χώρα. Οι εν λόγω όροι καλύπτουν τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις από τις 
εποπτικές αρχές, την σύγκλισή τους προς 
ισοδύναμο καθεστώς εντός καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, το υφιστάμενο ή 
σκοπούμενο περιεχόμενο του 
καθεστώτος, καθώς και θέματα 
συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών 
και υποχρεώσεων επαγγελματικού 
απόρρητου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισοδυναμία τρίτης χώρας είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα εκτελεστικά μέτρα 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τροπολογία 447
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 260 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και με την 
επιφύλαξη των όρων των άρθρων 301β 
και 301γ, καθορίζοντας, όσον αφορά την 
παράγραφο 4, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, που 
μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
των πέντε ετών, και τους όρους που 
πρέπει να πληρούνται από την τρίτη 
χώρα. Οι εν λόγω όροι καλύπτουν τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις από τις 
εποπτικές αρχές, την σύγκλισή τους προς 
ισοδύναμο καθεστώς εντός καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, το υφιστάμενο ή 
σκοπούμενο περιεχόμενο του 
καθεστώτος, καθώς και θέματα 
συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών 
και υποχρεώσεων επαγγελματικού 
απόρρητου.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 
εδάφιο 2, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 301α και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, και επικουρούμενη 
από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, να αποφασίζει ότι το εποπτικό 
καθεστώς μιας τρίτης χώρας, το οποίο 
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με έδρα στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, είναι 
προσωρινά ισοδύναμο με το καθεστώς 
του παρόντος τίτλου, εφόσον πληρούνται 
από την τρίτη χώρα τουλάχιστον οι 
ακόλουθοι όροι:

α) η τρίτη χώρα έχει παράσχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έγγραφες δεσμεύσεις
ότι θα εγκρίνει και θα εφαρμόσει 
εποπτικό καθεστώς ικανό να θεωρηθεί 
ισοδύναμο, σύμφωνα με την παράγραφο 
3, πριν από την παρέλευση αυτού του 
χρονικού διαστήματος·
β) η τρίτη χώρα έχει καταρτίσει 
πρόγραμμα σύγκλισης προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·
γ) έχουν διατεθεί επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων·
δ) το υπάρχουν εποπτικό καθεστώς της 
τρίτης χώρας βασίζεται ή πρόκειται να 
βασιστεί στον κίνδυνο και στην 
οικονομική αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού·
ε) έχουν συναφθεί συμφωνίες για την 
ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 264·
στ) η τρίτη χώρα εκτιμάται ότι 
συμμορφώνεται προς τις βασικές αρχές 



AM\877719EL.doc 127/155 PE472.278v01-00

EL

που έχουν εγκριθεί από τη Διεθνή Ένωση 
Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS).
Οιεσδήποτε αποφάσεις περί προσωρινής 
ισοδυναμίας λαμβάνουν υπόψη τις 
εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 177. Οι αποφάσεις 
αυτές επανεξετάζονται τακτικά, με βάση 
τις εκθέσεις προόδου της ΕΑΑΕΣ, οι 
οποίες υποβάλλονται ανά εξάμηνο στην 
Επιτροπή και την ΕΑΑΕΣ και 
αξιολογούνται από αυτές.
Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει και ενημερώνει 
συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο 
όλων των τρίτων χωρών στις οποίες 
αναφέρεται το παρόν άρθρο.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α, που 
διευκρινίζουν περαιτέρω τις 
κατευθυντήριες αρχές του πρώτου 
εδαφίου.
Αν η Επιτροπή λάβει απόφαση σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, σε σχέση με τρίτη 
χώρα, η απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως 
καθοριστική για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 448
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο ε
Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
Άρθρο 260 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος
6:

διαγράφεται

"6. Για καθεστώτα φερεγγυότητας τρίτων 
χωρών αναφερόμενα στην παράγραφο 4, 
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η Επιτροπή δύναται να εκδίδει απόφαση 
ότι η τρίτη χώρα πληροί τους όρους της 
παραγράφου 4 και της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης.
Οι εν λόγω αποφάσεις εκδίδονται μετά 
από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και 
σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία 
του άρθρου 301 παράγραφος 2. Οι εν 
λόγω αποφάσεις επανεξετάζονται 
τακτικά.»

Or. en

Τροπολογία 449
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 62 – στοιχείο ε
Directive 2009/138EC
Άρθρο 260 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ύστερα από 3 έτη εφαρμογής της 
μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή 
εξετάζει τις προόδους της τρίτης χώρας 
στην κατεύθυνση της ισοδυναμίας 
σταθμίζοντάς τες με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια αναφοράς:
α) το καθεστώς φερεγγυότητας βασίζεται 
στον κίνδυνο·
β) η χώρα διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα 
εποπτείας βασισμένο στις αρχές της IAIS
γ) η χώρα έχει ασφαλιστική αγορά που 
είναι ανοιχτή στις αλλοδαπές 
(αντ)ασφαλιστικές εταιρείες.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης αυτής, στο τέλος της 
πενταετούς μεταβατικής περιόδου η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη 
μεταβατική περίοδο για άλλα 5 έτη.
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Ύστερα από 5 έτη, εάν η τρίτη χώρα έχει 
σημειώσει προόδους στην κατεύθυνση 
της ισοδυναμίας, η μεταβατική περίοδος 
μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, και της ανάγκης να 
μπορεί κάποιος να ανταγωνιστεί σε συγκεκριμένες αγορές, τα 5 χρόνια δεν είναι αρκετά.
Χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας, κι επομένως θα έπρεπε να μπορεί να παραταθεί 
αυτό το χρονικό διάστημα για άλλα 5 χρόνια αν έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην κατεύθυνση της 
ισοδυναμίας. Ας θυμηθούμε ότι η ΕΕ χρειάστηκε περισσότερα από 15 χρόνια για να 
επεξεργαστεί τη Φερεγγυότητα ΙΙ.

Τροπολογία 450
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 69 α (νέο)
Directive 2009/138EC
Άρθρο 308 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69α) Στο άρθρο 308, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκείς 
εξουσίες προκειμένου να διεκπεραιώνουν 
αιτήσεις άδειας για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας 
βάσει εσωτερικού μοντέλου, και ότι 
υποχρεούνται να εξετάζουν τις αιτήσεις 
αυτές."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις με το να μη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το εσωτερικό μοντέλο τους λόγω καθυστέρησης στην εξέταση της αίτησής 
τους από την αρμόδια αρχή. Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα για την εξέταση μιας αίτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παρέμβασης της ΕΑΑΕΣ, θα μπορούσε να διαρκέσει 
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έως 9 μήνες, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν να διεκπεραιώνουν αιτήσεις για εσωτερικά 
μοντέλα από την 1η Ιανουαρίου 2013, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 
εγκαίρως για την ημερομηνία εφαρμογής της 1ης Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία 451
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Directive 2009/138EC
Άρθρο 308α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
3, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 δεν ισχύουν το 
πολύ επί χρονικό διάστημα τριών ετών 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 309 
παράγραφος 1.

3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η ασφάλιση και η 
αντασφάλιση εξακολουθούν να 
υπόκεινται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
και στις απαιτήσεις αναφοράς που ίσχυαν 
στην αντίστοιχη έννομη τάξη πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2013.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης 
παραγράφου, για την παρακολούθηση της 
προόδου μιας συγκεκριμένης επιχείρησης 
ως προς την εφαρμογή της 
Φερεγγυότητας II, οι εποπτικές αρχές 
μπορούν να απαιτήσουν κατά περίπτωση 
από τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
υπολογίζουν το σύνολο ή μέρος των εξής: 
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, 
ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ποσό 
των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και να 
καταρτίζουν τον ισολογισμό τους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία· και να 
διαβιβάζουν στις εποπτικές αρχές τα 
στοιχεία αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
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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.

Τροπολογία 452
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
3, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 δεν ισχύουν το 
πολύ επί χρονικό διάστημα τριών ετών 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 309 
παράγραφος 1.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 308β, από 1ης 
Ιουλίου 2013:

α) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπολογίζουν τις προβλέψεις 
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας, τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, το ποσόν των 
ιδίων κεφαλαίων και τον ισολογισμό 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες στις 
εποπτικές αρχές·
β) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις 
παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της 
υποβολής ετήσιας αναφοράς στις 
εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο



PE472.278v01-00 132/155 AM\877719EL.doc

EL

35· τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
από αυτές τις υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν πληρούν εξ ολοκλήρου την απαίτηση 
να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και 
δομές σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 5.

Or. de

Τροπολογία 453
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
3, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 δεν ισχύουν το 
πολύ επί χρονικό διάστημα τριών ετών 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 309 
παράγραφος 1.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 308β, 
από την 1η Ιουλίου 2013 οι ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις:

α) υπολογίζουν τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας, τις ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και το ποσό των 
ιδίων κεφαλαίων και καταρτίζουν τον 
ισολογισμό σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία·
β) παρέχουν στις εποπτικές αρχές τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο
35 όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο· 
ως ημερομηνία αναφοράς των 
πληροφοριών αυτών λαμβάνεται η πρώτη 
ημέρα του οικονομικού έτους που αρχίζει 
την 1η Ιουλίου 2012 ή μετά την 
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ημερομηνία αυτή αλλά πριν από την 1η 
Ιουλίου 2013· Η ΕΑΑΕΣ καθορίζει τα 
σχεδιότυπα που θα παρασχεθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο της Φερεγγυότητας II δεν απαιτεί λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως αλλά 
κατάσταση που περιέχει ανάλυση της εξέλιξης των ιδίων κεφαλαίων. Για λόγους συνέπειας, 
αυτή ακριβώς η κατάσταση πρέπει να απαιτείται για τη φάση της σταδιακής εφαρμογής.

Τροπολογία 454
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν στις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
δημοσιοποιούν και να περιλαμβάνουν 
στις εκθέσεις που υποβάλλουν για τους 
σκοπούς της εποπτείας μόνον 
πληροφορίες οι οποίες μπορούν να 
διατεθούν βάσει των ήδη υφισταμένων 
συστημάτων και δομών, ακόμη και εάν, 
με αυτόν τον τρόπο, δεν συμμορφώνονται 
πλήρως με τις απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και δημοσιοποίησης, στις 
οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 35, 51 και 
53 έως 55·

Or. de

Τροπολογία 455
Sylvie Goulard
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 308β, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εποπτικές αρχές διαθέτουν την εξουσία 
να απαιτούν από τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 για το 
οικονομικό έτος που λήγει την 1η Ιουλίου 
2013 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προοπτική της σταδιακής εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου, η υποβολή πληροφοριών 
του άρθρου 35 δεν μπορεί να απαιτηθεί ήδη από το 2013 στο σύνολό της. Το έργο της 
κατάρτισης των σχεδιοτύπων που πρέπει να υποβάλλονται στις εποπτικές αρχές κατά τη 
διάρκεια αυτής της «μεταβατικής» φάσης θα μπορούσε να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 456
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Directive 2009/138EC
Άρθρο 308α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
5, το άρθρο 75 παράγραφος 1 δεν ισχύει 
το πολύ επί χρονικό διάστημα δέκα ετών 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 309 
παράγραφος 1.

5. Τα μεγέθη της σχετικής καμπύλης 
επιτοκίου άνευ κινδύνου που 
χρησιμοποιείται για τη βέλτιστη 
αποτίμηση σε σχέση με τις ασφαλιστικές 
ή αντασφαλιστικές υποχρεώσεις που 
αντιστοιχούν σε καταβληθέντα 
ασφάλιστρα για υπάρχουσες συμβάσεις 
εξακολουθούν να υπολογίζονται σύμφωνα 
με την οδηγία 2002/83/ΕΚ επί χρονικό 
διάστημα δέκα ετών από την εφαρμογή 
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της οδηγίας 2009/138/ΕΚ εάν:
1. σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που 
ίσχυε έως την τελευταία ημέρα 
εφαρμογής της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
υπολογίστηκαν τεχνικές προβλέψεις με 
χρησιμοποίηση του επιτοκίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 σημείο Β.α)i) 
της οδηγίας 2002/83/ΕΚ· και
2. η (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση 
εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις του σημείου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, μια μικρή αλλαγή 
του υπολογισμού αυτού θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αυτές θα 
έχουν ήδη συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις ασφάλισης με τους τρέχοντες όρους. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στην τιμή και στη διαθεσιμότητα των 
μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών προϊόντων, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να 
είναι σε θέση οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση αυτή. 
Λαμβανομένου υπόψη του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα αυτών των προϊόντων, είναι εύλογο να 
προβλεφθεί 10ετής περίοδος.

Τροπολογία 457
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν σε ομίλους 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν και να 
περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν για τους σκοπούς της 
εποπτείας μόνον πληροφορίες οι οποίες 
μπορούν να διατεθούν βάσει των ήδη
υφισταμένων συστημάτων και δομών, 
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ακόμη και εάν, με αυτόν τον τρόπο, δεν 
συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και 
δημοσιοποίησης, στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 254, παράγραφος 
2 και 256·

Or. de

Τροπολογία 458
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
7, το άρθρο 94 δεν ισχύει το πολύ επί 
χρονικό διάστημα δέκα ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 309 παράγραφος 1.

7. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
καθορίζουν τα βασικά στοιχεία ιδίων 
κεφαλαίων που υπόκεινται στα 
μεταβατικά μέτρα και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις του άρθρου 308β στοιχείο ζ) 
ως προς την κατάταξη των στοιχείων 
ιδίων κεφαλαίων, και οι οποίες 
εφαρμόζονται σε αυτά τα καθορισμένα 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων και περιέχουν 
την απαίτηση να τηρούν κατά την 
διάρκεια του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος οι επιχειρήσεις ασφάλισης 
και αντασφάλισης τουλάχιστον τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 της οδηγίας 2002/83/EK, του 
άρθρου 16 της οδηγίας 73/239/EOK και 
του άρθρου 36 της οδηγίας 2005/68/EK
για τα εν λόγω στοιχεία ιδίων κεφαλαίων.

Or. en
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Τροπολογία 459
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
7, το άρθρο 94 δεν ισχύει το πολύ επί 
χρονικό διάστημα δέκα ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 309 παράγραφος 1.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 94, τα 
βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που 
έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1, και τα οποία, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 310, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
ποσοστού έως 50% του περιθωρίου 
φερεγγυότητας, ταξινομούνται ως βασικά 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων επιπέδου Ι για 
περίοδο 20 ετών μετά την ημερομηνία 
αυτή.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 94, τα 
βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που 
έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 309 παράγραφος 1, και τα οποία, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 310, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
ποσοστού έως 25% του περιθωρίου 
φερεγγυότητας, ταξινομούνται ως βασικά 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων επιπέδου ΙΙ για 
περίοδο 20 ετών μετά την ημερομηνία 
αυτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση νέων κριτηρίων ταξινόμησης για τα χρέη μειωμένης εξασφάλισης θα πρόσθετε 
άσκοπη περιπλοκότητα· αντί να εξασφαλίσει μια βαθμιαία μετάβαση στη Φερεγγυότητα ΙΙ, 
πιθανώς θα προκαλούσε διαταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα προκαλούσε 
στρεβλώσεις της αγοράς και θα αύξανε το κόστος του κεφαλαίου. Θα ήταν προτιμότερο να 
επιτραπεί μεγαλύτερη περίοδος, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις αρκετός χρόνος να εξοφλήσουν 
το χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της Φερεγγυότητας
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II.

Τροπολογία 460
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 308β παράγραφος
7, το άρθρο 94 δεν ισχύει το πολύ επί 
χρονικό διάστημα δέκα ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 309 παράγραφος 1.

7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, τα 
βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που 
εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 309 παράγραφος
1, και που σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 310 θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη του διαθέσιμου περιθωρίου 
φερεγγυότητας μέχρι ποσοστού 
τουλάχιστον 50% του περιθωρίου 
φερεγγυότητας, περιλαμβάνονται στα 
βασικά ίδια κεφάλαια επιπέδου Ι για 
χρονικό διάστημα έως 20 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
309 παράγραφος 1.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, τα 
βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που 
εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 309 παράγραφος
1, και που σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 310 θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη του διαθέσιμου περιθωρίου 
φερεγγυότητας μέχρι ποσοστού 
τουλάχιστον 25% του περιθωρίου 
φερεγγυότητας, περιλαμβάνονται στα 
βασικά ίδια κεφάλαια επιπέδου ΙΙ για 
χρονικό διάστημα έως 20 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
309 παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρατήρηση αυτή, και η πρόταση αναδιατύπωσης, ισχύουν και για το άρθρο 308β στοιχείο ζ) 
του 2011/0006 (COD).

Τροπολογία 461
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Οι τυποποιημένες παράμετροι που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται, για τις 
μετοχές που η επιχείρηση αγόρασε έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2013, κατά τον 
υπολογισμό  της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη 
μέθοδο, χωρίς την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 304, υπολογίζονται 
ως σταθμισμένοι μέσοι όροι:
α) της τυποποιημένης παραμέτρου που 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον 
υπολογισμό της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 304· και
β) της τυποποιημένης παραμέτρου που 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον 
υπολογισμό της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη 
μέθοδο, χωρίς την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 304·
Ο συντελεστής στάθμισης για την 
παράμετρο του στοιχείου β) αυξάνεται 
τουλάχιστον γραμμικά στο τέλος κάθε 
έτους, από 0 % για το έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2014 σε 100 % δέκα 
έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εξειδικεύοντας περαιτέρω την 
ακολουθητέα διαδικασία και τα 
εφαρμοστέα κριτήρια, μεταξύ άλλων για 
τις μετοχές που υπόκεινται στο 
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μεταβατικό μέτρο.

Or. en

Τροπολογία 462
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Οι τυποποιημένες παράμετροι που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται, για τις 
μετοχές που η επιχείρηση αγόρασε έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2013, κατά τον 
υπολογισμό  της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη 
μέθοδο, χωρίς την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 304, υπολογίζονται 
ως σταθμισμένοι μέσοι όροι:
α) της τυποποιημένης παραμέτρου που 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον 
υπολογισμό της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 304· και
β) της τυποποιημένης παραμέτρου που 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον 
υπολογισμό της υποενότητας μετοχικού 
κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη 
μέθοδο, χωρίς την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 304·
Ο συντελεστής στάθμισης για την 
παράμετρο του στοιχείου β) αυξάνεται 
τουλάχιστον γραμμικά στο τέλος κάθε 
έτους, από 0 % για το έτος που αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2014 σε 100 % δέκα 
έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εξειδικεύοντας περαιτέρω την 
ακολουθητέα διαδικασία και τα 
εφαρμοστέα κριτήρια, μεταξύ άλλων για 
τις μετοχές που υπόκεινται στο 
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μεταβατικό μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική φάση είναι απαραίτητη για να μην υποστούν πλήγμα οι μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις.

Τροπολογία 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Εάν κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας τα κράτη 
μέλη καταγωγής εφάρμοζαν τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, τα εν λόγω κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν, έως την 
ολοκλήρωση της επανεξέτασης της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
τις οποίες είχαν εγκρίνει για λόγους 
συμμόρφωσης προς τα άρθρα 1 έως 19, 
27 έως 30, 32 έως 35 και 37 έως 67 της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, όπως ίσχυαν την 
τελευταία ημέρα εφαρμογής της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα ευχέρεια επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΕ (οδηγία 
IORP) παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των ίδιων 
κανόνων φερεγγυότητας τόσο στα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORP) 
όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές συντάξεις. Για να 
διατηρηθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση της οδηγίας 
IORP, χρειάζεται να ενσωματωθεί στην οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ μια μεταβατική περίοδος για 
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τις επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Τροπολογία 464
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 70
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 α – παράγραφος 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. Εάν κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας τα κράτη 
μέλη καταγωγής εφάρμοζαν τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, τα εν λόγω κράτη 
μέλη καταγωγής μπορούν, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015, να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
τις οποίες είχαν εγκρίνει για λόγους 
συμμόρφωσης προς τα άρθρα 1 έως 19, 
27 έως 30, 32 έως 35 και 37 έως 67 της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, όπως ίσχυαν την 
τελευταία ημέρα εφαρμογής της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 465
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 71
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Μεταβατικές περίοδοι:
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και υπό τους 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς και 
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όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
σχετικά με:

αντασφαλιστικούς ομίλους με συνολικό 
ύψος ισολογισμού κάτω των 25 
δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται προς τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας κατά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
310, περίοδο το πολύ δύο ετών για να το 
πράξουν, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω επιχειρήσεις ή όμιλοι έχουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 
και το άρθρο 142, υποβάλει προς έγκριση 
στην εποπτική αρχή τα μέτρα που 
προτίθενται να λάβουν για τον σκοπό 
αυτό.

α) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 1, τον καθορισμό της 
διάρκειας του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος που μπορεί να είναι 
συντομότερο από το μέγιστο των τριών 
ετών, τον καθορισμό τυχόν φάσεων του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, και 
τον καθορισμό των μεταβατικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τα συστήματα 
και τους μηχανισμούς που πρέπει να 
θέσουν σε ενέργεια οι επιχειρήσεις ώστε 
να πληρούν τα απαιτούμενα για την 
παροχή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται για εποπτικούς σκοπούς, 
καθώς και την απαίτηση συμμόρφωσης 
των επιχειρήσεων ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον με τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις οι οποίες 
σχετίζονται με την σύνταξη απολογισμών 
και την περιοδική υποβολή εγγράφων και 
οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας
2002/83/EK, του άρθρου 11 της οδηγίας
84/641/EK και του άρθρου 17 της οδηγίας
2005/68/EK·

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται πλήρως προς την 
απαίτηση να διαθέτουν κατάλληλα 
συστήματα και δομές, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 παράγραφος 5 και το άρθρο 55 
παράγραφος 1, κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 310, περίοδο το 
πολύ δύο ετών για να το πράξουν.

β) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 2, τον καθορισμό της 
διάρκειας του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος που μπορεί να είναι 
συντομότερο από δέκα έτη, τον 
καθορισμό τυχόν φάσεων του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τον 

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται 
πλήρως προς τις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης πληροφοριών των 
άρθρων 51 και 53 έως 55 να 
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καθορισμό ως απαίτησης, όταν 
λαμβάνεται η απόφαση κατά πόσο 
πληρούνται οι όροι επιβολής πρόσθετης 
κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 
στοιχείο α), να λαμβάνονται υπόψη 
μάλλον οι παραδοχές που συνοδεύουν 
μεταβατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας του άρθρου 308β 
παράγραφος 8 αντί των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας, καθώς 
επίσης την διευκρίνιση του υπολογισμού 
της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης 
μάλλον με αναφορά στα χαρακτηριστικά 
επιπέδου βαθμονόμησης και 
εμπιστοσύνης των μεταβατικών 
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας 
αντί των χαρακτηριστικών του 
καθιερωμένου τύπου κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας· 

δημοσιοποιούν μόνο τις πληροφορίες τις 
οποίες μπορούν να παράσχουν τα ήδη 
υλοποιημένα συστήματα και δομές.

γ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 3, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των τριών ετών, τυχόν φάσεις 
του μεταβατικού χρονικού διαστήματος 
και τις μεταβατικές απαιτήσεις σχετικά 
με το σύστημα της διακυβέρνησης και το 
βαθμό στον οποίο τα συστήματα, οι 
λειτουργίες, και οι απαιτήσεις των
άρθρων 41 έως 49 πρέπει να τηρούνται 
από τις επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης κατά την διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, καθώς και την 
απαίτηση συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον με τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις οι οποίες απαιτούν 
σοβαρές εσωτερικές διαδικασίες και 
εσωτερικό έλεγχο και οι οποίες έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της οδηγίας 2002/83/EK, του 
άρθρου 9 της οδηγίας 84/641/EK και του 
άρθρου 15 της οδηγίας 2005/68/EK· 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται πλήρως προς την 
απαίτηση να διαθέτουν κατάλληλα 
συστήματα και δομές, σύμφωνα με το 
άρθρο 254, κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 310, περίοδο το 
πολύ δύο ετών για να το πράξουν.

δ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 4, την διάρκεια του 

5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
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μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των τριών ετών, τυχόν φάσεις 
του μεταβατικού χρονικού διαστήματος 
και τυχόν μεταβατικές απαιτήσεις ως 
προς το περιεχόμενο και τον χρονισμό 
των πληροφοριών που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται από επιχειρήσεις 
ασφάλισης και αντασφάλισης, καθώς και 
την ελάχιστη απαίτηση να ζητείται από 
τις επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης να δημοσιεύουν έκθεση με 
υψηλής στάθμης περίληψη των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 51 παράγραφος 1· 

στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται 
πλήρως προς τις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης πληροφοριών του 
άρθρου 256 να δημοσιοποιούν μόνο τις 
πληροφορίες τις οποίες μπορούν να 
παράσχουν τα ήδη υλοποιημένα 
συστήματα και δομές.

ε) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 5, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τυχόν φάσεις του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος, όλες 
τις προδιαγραφές στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού υποκείμενων σε 
μεταβατικές απαιτήσεις ως προς την 
αποτίμηση και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις ως προς τις μεθόδους και τις 
παραδοχές οι οποίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση των 
προδιαγραφόμενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού, καθώς και 
την απαίτηση να τηρούν οι επιχειρήσεις 
ασφάλισης και αντασφάλισης 
τουλάχιστον τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
του κράτους μέλους αναφορικά με την 
αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού, τις ισχύουσες 
στις 31 Δεκεμβρίου του 2012·

6. Τα βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 
που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία 
του άρθρου 309 παράγραφος 1 και 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 
περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς των 
άρθρων 94 παράγραφος 1 και 230, στα 
βασικά ίδια κεφάλαια επιπέδου Ι για 
χρονικό διάστημα έως 10 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
310:

στ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 6, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τον καθορισμό 
των φάσεων του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις ως προς τις μεθόδους και τις 
παραδοχές που πρέπει να 

α) έπονται σε προτεραιότητα έναντι των 
απαιτήσεων όλων των ασφαλισμένων και 
δικαιούχων και των πιστωτών που δεν 
έχουν μειωμένη διασφάλιση·
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χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των 
τεχνικών προβλέψεων και που θα ισχύουν 
κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα, 
καθώς και την απαίτηση να τηρούν οι 
επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για τον καθορισμό 
τεχνικών προβλέψεων, οι οποίες 
θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 της οδηγίας 2002/83/EK, 
του άρθρου 15 της οδηγίας 73/239/EOK
και του άρθρου 32 της οδηγίας
2005/68/EK·
ζ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 7, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τον καθορισμό 
των φάσεων του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος, τις προδιαγραφές των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των 
υποκείμενων στο μεταβατικό χρονικό 
διάστημα, και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις ως προς την κατάταξη των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, που θα 
ισχύσουν για τα προδιαγραφόμενα 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την 
απαίτηση να τηρούν κατά την διάρκεια 
του μεταβατικού χρονικού διαστήματος 
οι επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 της οδηγίας 2002/83/EK, του 
άρθρου 16 της οδηγίας 73/239/EOK και 
του άρθρου 36 της οδηγίας 2005/68/EK
για τα εν λόγω στοιχεία ιδίων κεφαλαίων· 
η)

β) είναι εξαργυρώσιμα ή εξοφλητέα κατά 
την προτίμηση της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης και δεν 
συμπεριλαμβάνουν περιορισμένα κίνητρα 
εξαργύρωσης ή εξόφλησης πριν από την 
παρέλευση 10 ετών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους. Η εξαργύρωση ή εξόφλησή 
τους υπόκειται σε προηγούμενη εποπτική 
έγκριση·

η) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 8, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τυχόν φάσεις του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος και 
τυχόν μεταβατικές απαιτήσεις ως προς 

γ) δεν έχουν βάρη και δεν συνδέονται με 
καμία άλλη συναλλαγή η οποία, σε σχέση 
με αυτά, θα κατέληγε ενδεχομένως στο να 
μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
άρθρου 94 παράγραφος 2·
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τον υπολογισμό και την χρήση 
μεταβατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
φερεγγυότητας. Ο υπολογισμός των 
μεταβατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
φερεγγυότητας μπορεί να περιλαμβάνει 
τροποποιήσεις των πιέσεων, εκδοχών, 
συντελεστών και παραμέτρων 
συσχετισμού του καθιερωμένου τύπου 
που θα ίσχυαν άλλως για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας. Επίσης, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα απαιτήσει 
την συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
ασφάλισης και αντασφάλισης προς 
μεταβατικές κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας και δεν υπολείπονται του 
ποσού της ελάχιστης κεφαλαιακής 
απαίτησης και του πενήντα τοις εκατό 
της διαφοράς μεταξύ των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας και της 
ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης·
θ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 9, μεταβολές αναφορικά με 
την επιλογή της μεθόδου υπολογισμού και 
τις γενικές αρχές για τον υπολογισμό της 
φερεγγυότητας ομίλου όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 220 έως 229 και στα άρθρα
230 έως 233 και στο άρθρο 235 σχετικά 
με τις μεθόδους υπολογισμού της 
φερεγγυότητας ομίλου. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν επίσης 
να καθορίζουν τις μεταβολές που 
αφορούν τον υπολογισμό της 
φερεγγυότητας ομίλου υπό εποπτεία σε 
επίπεδο ομίλου όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 213 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται η 
ισοδύναμη εποπτεία του άρθρου 262. Οι 
εν λόγω τροποποιήσεις στον υπολογισμό 
των ιδίων κεφαλαίων ομίλου και των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας 
ομίλου είναι επακόλουθα των τυχόν 
μεταβατικών απαιτήσεων για την 
κατάταξη των ιδίων κεφαλαίων και για 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
φερεγγυότητας που ισχύουν σε επίπεδο 

δ) έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου, δεν 
έχουν χρονικούς περιορισμούς και 
απορροφούν ζημίες σε βάση 
συνεχιζόμενης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας·
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μεμονωμένων επιχειρήσεων ασφάλισης ή 
αντασφάλισης κατά την διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 308α παράγραφος 7 και στο 
άρθρο 308α παράγραφος 8. Η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη απαιτεί να 
εξασφαλίζουν οι επιχειρήσεις ασφάλισης 
και αντασφάλισης ότι, λαμβανόμενων 
υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του 
άρθρου 308α παράγραφος 7, στον όμιλο 
υπάρχουν διαθέσιμα επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια. Τα εν λόγω επιλέξιμα ίδια 
κεφάλαια είναι τουλάχιστον ίσα με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας 
ομίλου οι οποίες υπολογίζονται με 
αναφορά στην μέθοδο υπολογισμού των 
μεταβατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
φερεγγυότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 308α παράγραφος 8, ή 
τουλάχιστον ίσα με το ποσό των 
μεταβατικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
φερεγγυότητας· 
ι) όσον αφορά το άρθρο 254 παράγραφος 
2, σχετιζόμενες με τις πληροφορίες που 
πρέπει να διαβιβάζονται στις αρχές τις 
αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας 
ομίλου μεταβολές οι οποίες είναι 
επακόλουθο των απαιτήσεων αναφοράς 
στο πλαίσιο εποπτείας σε επίπεδο 
μεμονωμένων επιχειρήσεων ασφάλισης ή 
αντασφάλισης οι οποίες ισχύουν κατά την 
διάρκεια του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 
308α παράγραφος 1· 

ε) προβλέπεται η ακύρωση ή αναβολή της 
πληρωμής τόκων η μερισμάτων για τα 
συγκεκριμένα στοιχεία σε περίπτωση 
οικονομικών δυσκολιών.

ια) όσον αφορά το άρθρο 256 
παράγραφος 1, σχετιζόμενες με το 
περιεχόμενο και τον χρονισμό των 
πληροφοριών που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται τροποποιήσεις οι 
οποίες είναι επακόλουθο των απαιτήσεων 
για την δημοσιοποίηση σε επίπεδο 
μεμονωμένων επιχειρήσεων ασφάλισης ή 
αντασφάλισης που ισχύουν κατά την 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 308α παράγραφος 
4.».

7. Τα βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 
που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία 
του άρθρου 309 παράγραφος 1 και 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 
περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς των 
άρθρων 94 παράγραφος 2 και 230, στα 
βασικά ίδια κεφάλαια επιπέδου ΙΙ για 
χρονικό διάστημα έως 10 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
310:
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α) έπονται σε προτεραιότητα έναντι των 
απαιτήσεων όλων των ασφαλισμένων και 
δικαιούχων και των πιστωτών που δεν 
έχουν μειωμένη διασφάλιση·
β) τα μέσα πρέπει να είναι χωρίς 
προθεσμία ή να έχουν αρχική ληκτότητα 
τουλάχιστον 5 έτη. Ως ημερομηνία λήξης 
λογίζεται η πρώτη συμβατική ευκαιρία 
καταβολής ή εξόφλησης των στοιχείων 
αυτών. Η ανταλλαγή ή μετατροπή τους σε 
άλλα στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων 
της ίδιας τουλάχιστον ποιότητας δεν 
θεωρείται εξαργύρωση ή εξόφληση. Η 
ανταλλαγή ή μετατροπή υπόκειται στην 
έγκριση της εποπτικής αρχής·
γ) είναι εξαργυρώσιμα ή εξοφλητέα κατά 
την προτίμηση της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης και δεν 
συμπεριλαμβάνουν περιορισμένα κίνητρα 
εξαργύρωσης ή εξόφλησης πριν από την 
παρέλευση 10 ετών από την ημερομηνία 
έκδοσής τους. Η εξαργύρωση ή εξόφλησή 
τους υπόκειται σε προηγούμενη εποπτική 
έγκριση·
δ) δεν έχουν βάρη και δεν συνδέονται με 
καμία άλλη συναλλαγή η οποία, σε σχέση 
με αυτά, θα κατέληγε ενδεχομένως στο να 
μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
άρθρου 94 παράγραφος 2·
(e) έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
8. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
επενδύουν σε διαπραγματεύσιμους 
τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα 
βασισμένα σε επανασυσκευασμένα δάνεια 
που εκδόθηκαν πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2011, οι απαιτήσεις του 
άρθρου 135 παράγραφοι 2 και 1α 
εφαρμόζονται από την 31η Δεκεμβρίου
2014, αλλά μόνο υπό συνθήκες κατά τις 
οποίες προστίθενται ή υποκαθίστανται 
νέα υποκείμενα ανοίγματα μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2014.
9. Οι τρίτες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν 
νομοθεσία αναγνωριζόμενη ως ισοδύναμη 
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με την παρούσα οδηγία μπορούν να 
εφαρμόσουν μεταβατικά μέτρα 
ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπει το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 466
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 71
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 301α και υπό τους 
όρους των άρθρων 301β και 301γ, 
σχετικά με:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς ομίλους με συνολικό 
ύψος ισολογισμού κάτω των 25 
δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται προς τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις φερεγγυότητας κατά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
310, χρονικό διάστημα το πολύ ενός έτους 
για να το πράξουν, με την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω επιχειρήσεις ή όμιλοι έχουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 
και το άρθρο 142, υποβάλει προς έγκριση 
στην εποπτική αρχή τα μέτρα που 
προτίθενται να λάβουν για τον σκοπό 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 467
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 71
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 β – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 7, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τον καθορισμό 
των φάσεων του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος, τις προδιαγραφές των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των 
υποκείμενων στο μεταβατικό χρονικό 
διάστημα, και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις ως προς την κατάταξη των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, που θα 
ισχύσουν για τα προδιαγραφόμενα 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την 
απαίτηση να τηρούν κατά την διάρκεια 
του μεταβατικού χρονικού διαστήματος 
οι επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 της οδηγίας 2002/83/EK, του 
άρθρου 16 της οδηγίας 73/239/EOK και 
του άρθρου 36 της οδηγίας 2005/68/EK
για τα εν λόγω στοιχεία ιδίων κεφαλαίων·

ζ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, τα 
βασικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που 
πληρούν τα κριτήρια της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης που εκδόθηκε από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 308α 
παράγραφος 7, περιλαμβάνονται στα 
βασικά ίδια κεφάλαια επιπέδου Ι ή 
επιπέδου ΙΙ για χρονικό διάστημα έως 10 
ετών μετά την 1η Ιανουαρίου 2014·

Or. en

Τροπολογία 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 71
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 308 β – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όσον αφορά το άρθρο 308α 
παράγραφος 7, την διάρκεια του 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος που 
μπορεί να είναι συντομότερο από το 
μέγιστο των δέκα ετών, τον καθορισμό 

ζ) οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία 
του άρθρου 309 παράγραφος 1, και 
χρησιμοποιούν ασφάλιστρο μειωμένης 
ρευστότητας στη σχετική καμπύλη 
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των φάσεων του μεταβατικού χρονικού 
διαστήματος, τις προδιαγραφές των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των 
υποκείμενων στο μεταβατικό χρονικό 
διάστημα, και τις μεταβατικές 
απαιτήσεις ως προς την κατάταξη των 
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, που θα 
ισχύσουν για τα προδιαγραφόμενα 
στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, καθώς και την 
απαίτηση να τηρούν κατά την διάρκεια 
του μεταβατικού χρονικού διαστήματος 
οι επιχειρήσεις ασφάλισης και 
αντασφάλισης τουλάχιστον τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 της οδηγίας 2002/83/EK, του 
άρθρου 16 της οδηγίας 73/239/EOK και 
του άρθρου 36 της οδηγίας 2005/68/EK
για τα εν λόγω στοιχεία ιδίων κεφαλαίων·

επιτοκίου άνευ κινδύνου δυνάμει του 
εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος έως 
την ημερομηνία αυτή, μπορούν, για τους 
σκοπούς των άρθρων 77α και 86, να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
αυτή για τον υπολογισμό των τεχνικών 
προβλέψεων επί 10 έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
310·

Or. en

Τροπολογία 469
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 74
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 311 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1, 2, 3, 5 έως 9, 11, 12, 14 έως
17, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57 έως 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149 έως 161, 168 
έως 171, 174 έως 177, 179 έως 184, 186 
έως 189, 191, 193 έως 209, 267 έως 300, 
302, 305 έως 308 και τα παραρτήματα I
και II, V, VI και VII εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου του 2013.

Τα άρθρα 1, 2, 3, 5 έως 9, 11, 12, 14 έως
17, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57 έως 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149 έως 161, 168 
έως 171, 174 έως 177, 179 έως 184, 186 
έως 189, 191, 193 έως 209, 267 έως 300, 
302, 305 έως 308 και τα παραρτήματα I
και II, V, VI και VII εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου του 2014.

Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 309, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκή 
εξουσία για τη διενέργεια της 
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αξιολόγησης που απαιτείται από τα 
άρθρα 90, 95, 104 παράγραφος 7, 112, 
113, 211, 230 και 308.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει αρκετός χρόνος ανάμεσα στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου ως 
προς το περιεχόμενο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και την πλήρη εφαρμογή της 
Φερεγγυότητας II, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα συστήματά τους 
και να καθιερώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Ενώ η μεταφορά της Φερεγγυότητας ΙΙ στο 
εθνικό δίκαιο θα γίνει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, τόσο οι εποπτικές αρχές όσο και ο 
κλάδος θα χρειαστούν πρόσθετο χρόνο ανάμεσα στη μεταφορά και την πλήρη εφαρμογή.

Τροπολογία 470
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 74
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 311 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1, 2, 3, 5 έως 9, 11, 12, 14 έως
17, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57 έως 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149 έως 161, 168 
έως 171, 174 έως 177, 179 έως 184, 186 
έως 189, 191, 193 έως 209, 267 έως 300, 
302, 305 έως 308 και τα παραρτήματα I
και II, V, VI και VII εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου του 2013.

Τα άρθρα 1, 2, 3, 5 έως 9, 11, 12, 14 έως
17, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57 έως 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149 έως 161, 168 
έως 171, 174 έως 177, 179 έως 184, 186 
έως 189, 191, 193 έως 209, 267 έως 300, 
302, 305 έως 308 και τα παραρτήματα I
και II, V, VI και VII εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου 2014.

Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 309, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκή 
εξουσία για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης που απαιτείται από τα 
άρθρα 90, 95, 104 παράγραφος 7, 112, 
113, 211, 227, 230, 231, 233 παράγραφος
5, 260 και 308α.

Or. en
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Τροπολογία 471
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 74
Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Άρθρο 311 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1, 2, 3, 5 έως 9, 11, 12, 14 έως
17, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57 έως 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149 έως 161, 168 
έως 171, 174 έως 177, 179 έως 184, 186 
έως 189, 191, 193 έως 209, 267 έως 300, 
302, 305 έως 308 και τα παραρτήματα I
και II, V, VI και VII εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου του 2013.

Τα άρθρα 308α και 308β εφαρμόζονται 
από 1ης Ιανουαρίου 2013. Τα άρθρα 1 
έως 3, 5 έως 9, 11, 12, 15 έως 17 
παράγραφος 2, 19 έως 22, 24, 25, 33, 57, 
58 παράγραφος 1 έως 58 παράγραφος 7, 
59 έως 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 έως
161, 168 έως 171, 174 έως 177, 179 έως
184, 186 έως 189, 191, 193 έως 209, 267 
έως 300, 302, 305 έως 308 και τα 
παραρτήματα I και II, V, VI και VII
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2014. Αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να 
εκδώσει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής.
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Τροπολογία 472
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

Αναθεώρηση
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, 
και εν συνεχεία σε ετήσια βάση, έκθεση 
που διαπιστώνει εάν οι ΕΕΑ έχουν 
υποβάλει τα σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών κανόνων και τα σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών κανόνων που 
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προβλέπει η παρούσα οδηγία, είτε η 
υποβολή είναι υποχρεωτική είτε 
προαιρετική, καθώς και τις τυχόν 
ενδεδειγμένες προτάσεις.
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