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Tarkistus 289
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi 
paljasti vakavia puutteita rahoituksen 
valvonnassa niin yksittäistapauksissa kuin 
koko rahoitusjärjestelmässäkin. 
Kansallisten valvontamallien sijaan 
vauhdin ovat määränneet rahoitusalan 
globalisaatio ja Euroopan 
rahoitusmarkkinoiden integroitunut ja 
yhteen liittynyt todellisuus, jossa monet 
rahoituslaitokset toimivat rajojen yli. 
Kriisi paljasti puutteita toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa, unionin 
oikeuden johdonmukaisessa 
soveltamisessa ja luottamuksessa.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen johdanto-osan kappale: EPA, ESMA, EVLEV, Omnibus I.

Tarkistus 290
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Yhteisellä eurooppalaisella 
valvonnalla varmistettaisiin unionin 
tasolla kaikille toimijoille unionin 
rahoitusmarkkinoiden lisääntyvää 
integroitumista ilmentävät yhtäläiset 
toimintaedellytykset, mitä kohti 
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parlamentti kehottikin siirtymään 
seuraavissa ennen finanssikriisiä ja sen 
jälkeen antamissaan päätöslauselmissa: 
13. huhtikuuta 2000 komission 
tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden 
puitteiden toteuttamisesta: 
toimintasuunnitelma, 21. marraskuuta 
2002 toiminnan vakauden valvontaa 
koskevista säännöistä Euroopan 
unionissa, 11. heinäkuuta 2007 
rahoituspalvelupolitiikasta 2005–2010 –
valkoinen kirja, 23. syyskuuta 2008 
suosituksista komissiolle riskirahastoista 
ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista 
sekä 9. lokakuuta 2008 mietinnöstä ja 
siihen liitetyistä suosituksista komissiolle 
Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: 
tuleva valvontarakenne. Samaan pyrittiin 
myös 22. huhtikuuta 2009 hyväksytyssä 
parlamentin kannassa muutetusta 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) ja 
23. huhtikuuta 2009 hyväksytyssä 
kannassa ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
luottoluokituslaitoksista). 

Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen johdanto-osan kappale: EPA, ESMA, EVLEV, Omnibus I.

Tarkistus 291
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Marraskuussa 2008 komissio pyysi 
Jacques de Larosièren johtamalta 
korkean tason asiantuntijaryhmältä 
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ehdotuksia eurooppalaisten 
valvontajärjestelyjen tiukentamiseksi, 
jotta EU:n kansalaisia suojeltaisiin 
paremmin ja luottamus 
rahoitusjärjestelmään palautuisi. Korkean 
tason asiantuntijaryhmä suositteli 
25. helmikuuta 2009 antamassaan 
loppuraportissa (‘de Larosièren raportti’), 
että valvontaa tiukennettaisiin riskien ja 
tulevien finanssikriisien vakavuuden 
vähentämiseksi. Raportissa suositeltiin 
pitkälle meneviä uudistuksia unionin 
rahoitussektorin valvontarakenteeseen. 
Raportissa suositeltiin lisäksi, että 
perustetaan Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä, joka koostuu kolmesta 
Euroopan valvontaviranomaisesta: 
pankkialan, arvopaperialan sekä 
vakuutus- ja työeläkealan viranomaisesta, 
sekä Euroopan 
järjestelmäriskikomiteasta.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen johdanto-osan kappale: EPA, ESMA, EVLEV, Omnibus I.

Tarkistus 292
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Rahoitusalan vakaus on 
ennakkoehto sille, että kansantalous 
pystyy tarjoamaan työpaikkoja, luottoja ja 
kasvua. Finanssikriisi on paljastanut 
vakavia puutteita rahoituksen 
valvonnassa, joka ei ole kyennyt 
ennakoimaan makrotason vakauden 
kehitystä ja estämään liiallisten riskien 
kasaantumisen rahoitusjärjestelmään.
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Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen johdanto-osan kappale: EPA, ESMA, EVLEV, Omnibus I.

Tarkistus 293
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Eurooppa-neuvosto suositteli 18. ja 
19. kesäkuuta 2009 pidetyn kokouksensa 
päätelmissä, että kolmesta uudesta 
valvontaviranomaisesta koostuva 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmä 
perustetaan. Järjestelmän tarkoituksena 
pitäisi olla kansallisen valvonnan laadun 
ja johdonmukaisuuden parantaminen, 
rajatylittävien ryhmien lujittaminen ja 
kaikkiin sisämarkkinoiden 
rahoituslaitoksiin sovellettavien 
eurooppalaisten sääntöjen käyttöönotto. 
Eurooppa-neuvosto korosti, että 
Euroopan valvontaviranomaisen olisi 
voitava valvoa myös 
luottoluokituslaitoksia, ja pyysi komissiota 
laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, 
miten Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä voisi olla merkittävässä 
asemassa kriisitilanteissa.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalinen johdanto-osan kappale: EPA, ESMA, EVLEV, Omnibus I.

Tarkistus 294
Sven Giegold
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, unionin 
lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa aloilla, 
joilla kyseiset kolme valvontaviranomaista 
toimivat. Kyseiset muutokset koskevat 
Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
voimassa oleviin menettelyihin, joista 
säädetään asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä, sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
yhteydessä.

(2) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, unionin 
lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa aloilla, 
joilla kyseiset kolme valvontaviranomaista 
toimivat. Kyseiset muutokset koskevat 
Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
voimassa oleviin menettelyihin, joista 
säädetään asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä, Euroopan 
valvontaviranomaisten sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
yhteydessä sekä unionin täysin 
rahoittamaa talousarviota. Kun uusia 
tehtäviä siirretään Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmälle, sen 
talousarviota olisi sopeutettava 
mahdollisimman nopeasti, jotta se voisi 
täyttää uudet tehtävänsä.

Or. en

Tarkistus 295
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, unionin 
lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa aloilla, 
joilla kyseiset kolme valvontaviranomaista 
toimivat. Kyseiset muutokset koskevat 
Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
voimassa oleviin menettelyihin, joista 

(2) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä – joka mahdollistaa muun 
muassa pitkän aikavälin investoinneille 
otollisten olosuhteiden luomisen – toimisi 
tehokkaasti, unionin lainsäädäntöä on 
tarpeen muuttaa aloilla, joilla kyseiset 
kolme valvontaviranomaista toimivat. 
Kyseiset muutokset koskevat Euroopan 
valvontaviranomaisten tiettyjen 
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säädetään asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä, sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
yhteydessä.

valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
voimassa oleviin menettelyihin, joista 
säädetään asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä, sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
yhteydessä. Jos Euroopan 
valvontaviranomaisten toimivaltuuksia 
muutetaan, myös niiden talousarviota 
olisi mukautettava vastaavasti.

Or. fr

Tarkistus 296
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin 
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Marraskuun 
24 päivänä 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/78/EU määritettiin ensimmäiset 
tällaiset alat Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
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osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa. 

pankkiviranomainen), Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
toimivaltuuksien osalta, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivien 
2002/92/EY, 2003/71/EY ja 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa. Tämän 
direktiivin piiriin ei pitäisi saattaa 
direktiiviä 2003/41/EY, jonka 
uudelleentarkastelusta komission olisi 
tehtävä ehdotus vuoden 2012 loppuun 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen direktiiviä 2003/41/EY ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta. Se on lähettänyt Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle lausuntopyynnön, jossa puututaan myös eläkerahastojen 
vakavaraisuusvaatimuksiin. Lausuntopyyntöön kuuluu asianmukainen vaikutusten arviointi ja 
sitä käytetään avuksi valmisteltaessa IORP II -direktiiviä, jonka odotetaan valmistuvan 
vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Tarkistus 297
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa.
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden entistäkin tehokkaampaa 
toimintaa ja mikrotason valvonnan 
tehokkaampaa täytäntöönpanoa. 
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valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin 
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa.

Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin 
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa.

Or. lt

Tarkistus 298
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa.
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden entistäkin tehokkaampaa 
toimintaa ja mikrotason valvonnan 
tehokkaampaa täytäntöönpanoa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
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täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin 
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa.

290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin 
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa.

Or. lt

Tarkistus 299
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Solvenssi II -direktiivin mukainen 
täytäntöönpanotoimien valmistelu ja sitä 
koskevat kuulemiset ovat loppusuoralla, 
joten nämä täytäntöönpanotoimet olisi 
saatava valmiiksi, jos prosessi halutaan 
saattaa ajoissa päätökseen. Myöhemmät 
mukautukset olisi toteutettava oheisten 
delegoituja säädöksiä ja teknisiä 
sääntelystandardeja koskevien 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 300
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Täytäntöönpanosäädösten 
kattavasta luonteesta johtuen Euroopan 
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parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa 
delegoitua säädöstä tai teknistä 
sääntelystandardia kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa olisi 
voitava pidentää kolmella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään perustuvassa uudessa 
valvontarakenteessa kansallisten 
valvontaviranomaisten edellytetään 
tekevän tiivistä yhteistyötä Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa. Asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön tehtävillä 
muutoksilla olisi varmistettava, että 
komission ehdottamiin Euroopan 
valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksiin sisältyville 
tiedonantovelvollisuuksille ei ole 
oikeudellisia esteitä.

(15) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään perustuvassa uudessa 
valvontarakenteessa kansallisten 
valvontaviranomaisten edellytetään 
tekevän tiivistä yhteistyötä Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa. Asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön tehtävillä 
muutoksilla olisi varmistettava, että 
komission ehdottamiin Euroopan 
valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksiin sisältyville 
tiedonantovelvollisuuksille ei ole 
oikeudellisia esteitä ja että tietojen 
antaminen ei aiheuta byrokratian 
tarpeetonta lisääntymistä.

Or. hu

Tarkistus 302
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Valvontaviranomaiset tarvitsevat 
täydellisen luettelon yrityksen varoista 
voidakseen arvioida taloudelliset riskit 
asianmukaisesti. Tämä on erityisen 
tärkeää direktiivin 2009/138/EY mukaan, 
sillä yrityksillä on vapaus tehdä 
investointipäätöksiä 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden ei siksi pitäisi saada 
vaatia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä toimittamaan 
valvontaviranomaisille täydellistä 
eräkohtaista luetteloa varoistaan silloin, 
kun valvontaviranomaisten on välttämättä 
saatava kyseinen tieto valvontatehtävien 
hoitamiseksi tehokkaasti. 

Or. en

Perustelu

EVLEV:n ehdotettu varallisuusmalli tarjoaa Solvenssi II -direktiivin mukaisiin 
valvontatarkoituksiin välttämätöntä tietoa yksityiskohtaisen investointiluettelon muodossa. 
Tällaiset luettelot tarjoavat keinon arvioida asianmukaisesti rahoitusriskejä, mikä on tärkeää 
Solvenssi II -direktiivin mukaan, sillä yrityksillä on vapaus tehdä investointipäätöksiä 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 303
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voisivat 
direktiivin 2009/138/EY mukaisesti laskea 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
yhdenmukaisesti, keskuselimen on tarpeen 
koota, julkaista ja päivittää tietyt 
riskittömän koron aikakäyrään liittyvät 
tekniset tiedot, joissa otetaan huomioon 

(17) Jotta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voisivat 
direktiivin 2009/138/EY mukaisesti laskea 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
yhdenmukaisesti, keskuselimen on tarpeen 
koota, julkaista ja päivittää säännöllisin 
väliajoin tietyt riskittömän koron 
aikakäyrään liittyvät tekniset tiedot, joissa 
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rahoitusmarkkinoilla tehdyt huomiot, ja 
kyseisen elimen olisi voitava tehdä tämä 
säännöllisin väliajoin. Koska kyseiset 
tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja 
vakuutuksiin liittyviä, ne olisi annettava 
EVLEV:lle.

otetaan huomioon rahoitusmarkkinoilla 
tehdyt huomiot. Riskittömän korkokäyrän 
laskentatavan olisi oltava avoin siten, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
voivat käyttää tätä käyrää omissa 
riskinhallintaa koskevissa 
toimintalinjoissaan. Koska kyseiset 
tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja 
vakuutuksiin liittyviä, ne olisi annettava 
EVLEV:lle.

Or. en

Tarkistus 304
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Uuden vakavaraisuusjärjestelmän 
kehittämisen yhteydessä on vältettävä 
epätoivottuja vaikutuksia pitkän aikavälin 
takuita käsittelevälle 
vakuutusliiketoiminnalle. 
Markkinahäiriöitä ja olemassa oleviin 
tuotteisiin kohdistuvia vaikutuksia on 
vältettävä mahdollisimman pitkälle. Tässä 
yhteydessä on huolehdittava erityisesti 
siitä, että vältetään teknisten määräysten 
ja pääomavaatimukset ylittävien omien 
varojen keinotekoista ailahtelua. Tähän 
olisi pyrittävä etenkin asiaankuuluvan 
riskittömän koron aikakäyrän 
lähtökohdan varhaistamisella. Kun 
komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 
ja täytäntöönpanotoimia, sen olisi myös 
varmistettava, että pitkän aikavälin 
takuita sisältävän vakuutustoiminnan 
jatkuvuutta ja edelleen kehittämistä ei 
häiritä.

Or. en
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Tarkistus 305
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että tietyt 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavassa käytettävät tekniset 
tiedot toimitetaan yhdenmukaisesti ja että 
esimerkiksi luokitusten käytössä voidaan 
noudattaa yhdenmukaistettuja 
lähestymistapoja, EVLEV:lle olisi 
annettava erityistehtäviä. Kyseisten 
tehtävien yksityiskohtainen suorittamistapa 
olisi määritettävä tarkemmin 
toimenpiteissä, jotka hyväksytään 
delegoitujen säädösten muodossa.

(18) Sen varmistamiseksi, että tietyt 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavassa käytettävät tekniset 
tiedot toimitetaan yhdenmukaisesti, 
EVLEV:lle olisi annettava erityistehtäviä. 
Kyseisten tehtävien yksityiskohtainen 
suorittamistapa olisi määritettävä 
tarkemmin toimenpiteissä, jotka 
hyväksytään delegoitujen säädösten 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 306
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 
kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
komissiolle on tarpeen siirtää valta 
hyväksyä toimenpiteitä sellaisen 
delegoidun säädöksen muodossa, jossa 
määritetään kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
siirtymäkauden järjestelyt erityisesti 
silloin, kun on annettu julkinen sitoumus 

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 
kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
on tarpeen määrittää kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
edellytykset kyseisten kolmansien maiden 
tunnustamiseksi väliaikaisesti vastaaviksi.
Tämä olisi tehtävä täytäntöönpanotoimia 
koskevan Solvenssi II- lainsäädännön 
yhteydessä.
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lähentymisestä direktiivin 2009/138/EY 
mukaista järjestelmää vastaavaan 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 
kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
komissiolle on tarpeen siirtää valta 
hyväksyä toimenpiteitä sellaisen 
delegoidun säädöksen muodossa, jossa 
määritetään kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
siirtymäkauden järjestelyt erityisesti 
silloin, kun on annettu julkinen sitoumus 
lähentymisestä direktiivin 2009/138/EY 
mukaista järjestelmää vastaavaan 
järjestelmään.

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 
kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
komissiolle on tarpeen siirtää valta 
hyväksyä toimenpiteitä sellaisen 
delegoidun säädöksen muodossa, jossa 
määritetään kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
siirtymäkauden järjestelyt erityisesti 
silloin, kun on annettu julkinen sitoumus 
lähentymisestä direktiivin 2009/138/EY 
mukaista järjestelmää vastaavaan 
järjestelmään. Lisäksi olisi korostettava, 
että kolmansien maiden tapauksessa 
riskiperustainen valvonta ei riitä, vaan 
niillä on oltava EU:n kaltaiset 
ryhmävalvontajärjestelmät.

Or. hu

Tarkistus 308
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Sairausvakuutusta koskevan 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen
laskennassa olisi otettava huomioon 
kansalliset tasoitusjärjestelmät sekä 
muutokset kansallisessa 
terveydenhoitolainsäädännössä, sillä ne 
ovat olennainen osa näiden kansallisten 
terveydenhoitomarkkinoiden 
vakuutusjärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa terveydenhoitomarkkinat ovat muuttuneet kansanterveyden alan 
vakuutusmarkkinoista yksityisiksi terveydenhoitomarkkinoiksi yhdessä valtiollisen sääntelyn 
ja tasoitusjärjestelmien kanssa. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden ostaa 
sairausvakuutuksen, minkä pitäisi heijastua vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa.

Tarkistus 309
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Finanssikriisin ja niiden 
myötäsyklisten mekanismien vuoksi, jotka 
myötävaikuttivat kriisin syntymiseen ja 
pahensivat sen vaikutuksia, 
finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä (FSB), Baselin 
pankkivalvontakomitea (BCBS) ja G20-
maat antoivat suosituksia finanssialan 
sääntelyn myötäsyklisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Kyseisillä suosituksilla on 
suora yhteys vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiin, jotka ovat 
rahoitustärkeitä osia.

Or. en
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Tarkistus 310
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) On aiheellista vahvistaa, että 
vakavaraisuuspääomavaatimuksissa 
otetaan huomioon se makrotaloudellinen 
ympäristö, jossa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset toimivat. Kyseisiä 
yrityksiä olisi siksi vaadittava pitämään 
yllä suhdanteiden vastaisia 
pääomapuskureita, joita korotettaisiin 
silloin, kun rahoitusmarkkinoiden 
varallisuuden arvon nousun katsotaan 
olevan osa järjestelmän laajuista riskiä, ja 
joita madallettaisiin vaikeina jaksoina. 
Suhdanteiden vastaisen pääomapuskurin 
olisi siksi muututtava aikojen mukaan 
niin, että siinä otettaisiin huomioon 
mahdollisesti epäterveet trendit tai kuplat, 
ja että sen arvo voisi olla myös nolla. 
Tämä auttaisi osaltaan vähentämään 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
rikkomisen todennäköisyyttä ilman, että 
markkinoiden mukaista arvotusta 
tarvitsee jälkikäteen muuttaa 
väliaikaisesti.

Or. en

Perustelu

Epälikvidisyyspreemion avulla korotettavien diskonttauskorkojen sijaan vastuiden arvoa on 
helpompi manipuloida vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen mukaisesti ja 
edellyttää varallisuuskuplan ilmaantumista epäiltäessä pääoman keräämistä 
vakavaraisuuspääomavaatimusta korkeammalle tasolle, jolloin kriisin iskiessä yritykset eivät 
ole heti rikkomassa varavaraisuuspääomavaatimusta ja keräämässä pääomaa epäedullisissa 
olosuhteissa. Siksi ehdotetaan pankeilta edellytettävän suhdanteiden vastaisen puskurin 
kaltaista järjestelyä, jota EVLEV on EJRK:n neuvomana ollut perustamassa.
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Tarkistus 311
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Jotta päästäisiin yhdenmukaiseen 
soveltamiseen ja varmistettaisiin 
makrotason vakauden valvonta koko 
unionissa, on asianmukaista, että 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
(EJRK) laatii räätälöidyt periaatteet 
unionin taloutta varten ja vastaa 
suhdanteiden vastaisen puskurin 
soveltamisen valvonnasta.

Or. en

Perustelu

EJKR:llä on oltava rooli makrotason vakautta koskevien suhdanteiden vastaisten toimien 
koordinoinnissa rajojen ja toimialojen ylitse.

Tarkistus 312
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 d) Finanssikriisin myötä ilmeni, että 
rahoituslaitokset aliarvioivat rajusti 
vastapuolen maksukyvyttömyysriskin, 
joka liittyy OTC-johdannaisiin. Tämän 
vuoksi G20-ryhmä pyysi syyskuussa 2009, 
että keskusvastapuoli selvittäisi lisää 
OTC-johdannaisia. Lisäksi se pyysi, että 
niihin OTC-johdannaisiin, joita ei voida 
selvittää keskitetysti, sovellettaisiin 
korkeampia pääomavaatimuksia niihin 
liittyvien suurempien riskien vuoksi.

Or. en
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Perustelu

Vakuuttajia, kuten luotottajia ja sijoitusyhtiöitäkin olisi kannustettava kaikin keinoin 
käyttämään keskusvastapuolia kauppatietorekisteriasetuksen mukaisesti. Tärkeä kannustin on 
sen varmistaminen, että vakavaraisuuspääomavaatimuksen menetelmät edellyttävät 
vähemmän pääomaa keskusvastapuolen selvittämille johdannaisille kuin kahdenvälisille 
järjestelyille. (teksti perustuu vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen johdanto-osan 
57 kappaleeseen)

Tarkistus 313
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Koska tämän direktiivin tavoitteita, 
joita ovat sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva 
sääntely, vakuutuksenottajien ja 
korvauksensaajien ja sitä kautta myös 
yritysten ja kuluttajien suojelu, 
rahoitusmarkkinoiden eheyden, 
tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan 
turvaaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden ylläpito ja valvonnan 
kansainvälisen koordinoinnin lujittaminen, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi toteuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEUT-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(31) Koska tämän direktiivin tavoitteita, 
joita ovat sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva 
sääntely, vakuutuksenottajien ja 
korvauksensaajien ja sitä kautta myös 
yritysten ja kuluttajien suojelu, 
rahoitusmarkkinoiden eheyden, 
tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan 
turvaaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden ylläpito ja valvonnan 
kansainvälisen koordinoinnin lujittaminen, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi toteuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEUT-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi eikä siinä etenkään pitäisi 
säätää työeläkelaitosten 
vakavaraisuusvaatimuksista.

Or. de
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Tarkistus 314
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
toimitettava palvelupisteen keräämät 
tiedot Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1094/2010 perustetulle Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle 
(jäljempänä 'vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen'), joka julkistaa ne 
verkkosivuillaan.".

Or. en

Tarkistus 315
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
13 artikla – 32 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 13 artiklaan seuraava 
kohta:
"(32 a) 'toimivaltaisella 
keskusvastapuolella' 
johdannaisinstrumenttien 
selvityspalvelujen tarjoamiseen asetuksen 
(EU) N:o …/2011 [EMIR] mukaisesti 
valtuutettua keskusvastapuolta;"
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Or. en

Perustelu

Tarkistukseen viitattiin 105 artiklan 6 kohtaan ja 111 artiklan 1 kohdan f a alakohtaan (uusi) 
tehdyillä tarkistuksilla vastapuolen maksukyvyttömyysriskeistä.

Tarkistus 316
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 kohtaa ja
joissa määritetään ne keskeiset seikat, 
joista on annettava yhteenkerättyjä 
tilastotietoja, sekä tietojen 
toimittamismuoto ja -rakenne, luettelo 
toimitettavista tiedoista ja tietojen 
julkistamisajankohta.

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
2 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia, joissa määritetään ne keskeiset 
seikat, joista on annettava yhteenkerättyjä 
tilastotietoja, sekä tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamismuoto ja 
-rakenne, luettelo toimitettavista tiedoista 
ja tietojen vuotuinen julkistamisajankohta.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2012. 
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Direktiivi 2009/138/EY
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta delegoitujen säädösten ja 
teknisten sääntelystandardien pitäminen 
erillään varmistettaisiin täysimääräisesti, 
kaikki ne delegoidut säädökset, joista 
tulee teknisiä sääntelystandardeja, 
muuttuvat sellaisiksi kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Koska esittelijä on lisännyt mietintöönsä uusia teknisiä sääntelystandardeja, EVLEV:llä on 
oltava aikaa mukautua uuteen rooliinsa. Tarkistuksella saadaan aikaan pehmeä lasku 
teknisille sääntelystandardeille.

Tarkistus 318
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohta seuraavasti:
"(i) ennalta määritetyin määräajoin, kun 
vakuutusyrityksen liiketoimintaan 
liittyvien riskien laajuus ja 
monimutkaisuus ovat riittävän alhaisella 
tasolla ja kun voidaan selkeästi osoittaa, 
että yritykseen kohdistuva rasite on 
suurempi kuin tiedosta aiheutuva hyöty, 
EVLEV rajoittaa pienten ja keskisuurten 
yritysten tiedotusvelvollisuuden sellaisiin 
tietoihin, jotka muuttuvat huomattavasti 
vuoden aikana, jos täysimääräinen 
ilmoitus tehdään vähintään kerran 
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vuodessa."

Or. en

Perustelu

On tarpeen olla kuormittamatta liikaa pk-yrityksiä vaatimalla niiltä neljännesvuosittaisia 
ilmoituksia, mutta valvontaviranomaisilla on oltava mahdollisuus saada nämä tiedot ainakin 
suurilta ja järjestelmän kannalta merkittäviltä markkinatoimijoilta.

Tarkistus 319
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohta seuraavasti:
"(i) ennalta määritetyin määräajoin, 
jolloin valvontaan liittyvä säännöllinen 
raportointi rajoittuu alle 12 kuukauden 
pituisina ajanjaksoina tietoihin, jotka 
muuttuvat merkittävästi vuoden kuluessa 
tai joita toimivaltaiset viranomaiset 
tarvitsevat valvontavelvollisuutensa 
tehokkaaseen suorittamiseen;".

Or. en

Perustelu

EVLEV:n ehdotettu varallisuusmalli tarjoaa Solvenssi II -direktiivin mukaisiin 
valvontatarkoituksiin välttämätöntä tietoa yksityiskohtaisen investointiluettelon muodossa. 
Tällaiset luettelot tarjoavat keinon arvioida asianmukaisesti rahoitusriskejä, mikä on tärkeää 
Solvenssi II -direktiivin mukaan, sillä yrityksillä on vapaus tehdä investointipäätöksiä 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 320
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohta seuraavasti:
"(i) ennalta määritetyin määräajoin, 
jolloin valvontaan liittyvä säännöllinen 
raportointi rajoittuu pienten ja 
keskisuurten yritysten osalta alle 
12 kuukauden pituisina ajanjaksoina 
tietoihin, jotka muuttuvat merkittävästi 
vuoden kuluessa;".

Or. en

Tarkistus 321
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohta seuraavasti:
‘ i) ennalta määrätyin määräajoin, 
tietojen täsmällisen keräämisen 
perusteella ja tehokkaan valvonnan 
mukaisesti;'

Or. pt

Tarkistus 322
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
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Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"(a a) myöntää vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille poikkeuslupa 
olla toimittamatta 6 kohdan mukaisesti 
delegoiduissa säädöksissä määritettyjä 
malleja, kun vakuutus- tai 
jälleenvakuutustoimintaa harjoitetaan 
ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa 
yrityksellä on toimilupa;"

Or. en

Perustelu

Kansallisten yritysten ja konsernien osalta kansallisten valvontaviranomaisten olisi voitava 
määritellä keskeisimmät tiedot, jotka ovat välttämättömiä kansallisella tasolla 
neljännesvuosittaista ja vuosittaista ilmoitusta varten.

Tarkistus 323
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
'Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
toimittavat valvontaviranomaisille 
täydellisesti yksilöidyn luettelon varoista.' 

Or. pt
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Tarkistus 324
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on vaadittava vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksiä toimittamaan 
valvontaviranomaisille osana säännöllistä 
ilmoitustaan tai vain tilapäisesti 
täydellinen eräkohtainen luettelo 
varoistaan silloin, kun 
valvontaviranomaisten on välttämättä
saatava kyseinen tieto valvontatehtävien 
hoitamiseksi tehokkaasti."

Or. en

Perustelu

EVLEV:n ehdotettu varallisuusmalli tarjoaa Solvenssi II -direktiivin mukaisiin 
valvontatarkoituksiin välttämätöntä tietoa yksityiskohtaisen investointiluettelon muodossa. 
Tällaiset luettelot tarjoavat keinon arvioida asianmukaisesti rahoitusriskejä, mikä on tärkeää 
Solvenssi II -direktiivin mukaan, sillä yrityksillä on vapaus tehdä investointipäätöksiä 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 325
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat vain 
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poikkeustapauksissa vaatia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä toimittamaan 
valvontaviranomaisille täydellisen 
eräkohtaisen luettelo varoistaan."

Or. en

Tarkistus 326
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Vaatiessaan vakuutusyrityksiä 
toimittamaan säännöllisesti täydellisen 
eräkohtaisen luettelon varoistaan 
jäsenvaltiot voivat myöntää pienille 
vakuutusyrityksille poikkeuksen 
eräkohtaisesta ilmoitusvelvollisuudesta, 
kun voidaan selkeästi osoittaa, että 
yritykseen kohdistuva rasite on suurempi 
kuin tiedosta aiheutuva hyöty."

Or. en

Tarkistus 327
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
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"Kun jäsenvaltiot edellyttävät 
vakuutusyrityksiä toimittamaan 
täydellisen eräkohtaisen luettelon, ne 
rajoittavat pienten ja keskisuurten 
yritysten ilmoitusvelvollisuutta."

Or. en

Tarkistus 328
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) Lisätään 4 kohtaan luetelmakohta 
seuraavasti:
c a) 'jaksotuksen on oltava tehokkaan 
valvonnan mukaisesti mieluiten 
neljännesvuosittaista.'

Or. pt

Tarkistus 329
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1–4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, valvontaan liittyvän 
raportoinnin riittävän yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi.

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
ajankohdat ja mahdollisten poikkeusten 
ehdot.
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EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 330
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään kohta seuraavasti:

"5 a. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
kaikkensa ilmoittaakseen 
valvontaviranomaisten kollegiolle 
päätöksestään asettaa 
lisäpääomavaatimus vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valvontaviranomaisten toimivaltaa."

Or. en

Tarkistus 331
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(-a a) Lisätään kohta seuraavasti:

"5 b. Jos valvontaviranomaisen 
päätöksestä asettaa 1 kohdan a, b ja 
c alakohdan mukainen 
lisäpääomavaatimus vallitsee eriäviä 
näkemyksiä valvontaviranomaisten 
kollegiossa, ryhmävalvoja tai muut 
valvontaviranomaiset voivat kuulla 
EVLEV:tä. EVLEV:tä kuullaan 
kuukauden kuluessa ja asiasta 
ilmoitetaan kaikille 
valvontaviranomaisille. Jos asiasta on 
kuultu EVLEV:tä, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava sen 
lausunto asianmukaisesti huomioon 
ennen päätöksensä tekoa. Siinä vaiheessa 
EVLEV toimii välittäjänä asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 19 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella EVLEV:lle annetaan välittäjän valtuudet.

Tarkistus 332
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään kohta seuraavasti:
"5 c. Jos tämän artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun jakson lopussa 
valvontaviranomaisten ryhmä ei ole 
päässyt sopimukseen asiasta ja jos 
ryhmävalvoja tai joku kyseisistä 
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valvontaviranomaisista on saattanut asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 19 artiklan mukaisesti, 
kyseisen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta 
päätöksensä, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa.
Kyseiset 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut jaksot 
on katsottava kyseisen asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi 
sovittelujaksoksi. EVLEV:n on tehtävä 
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa. 
Asiaa ei saa saattaa EVLEV:n 
käsiteltäväksi 6 kohdassa tarkoitetun 
jakson päättymisen tai asianomaisten 
valvontaviranomaisten päätöksen 
tekemisen jälkeen."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella EVLEV:lle annetaan välittäjän valtuudet.

Tarkistus 333
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 334
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 335
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:

"7 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV:n on 
laadittava teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
joissa määritellään ulkoisen tarkastuksen 
laajuus ja vaatimukset 1–4 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen saamiseksi.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
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mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Solvenssi II -tase poikkeaa suuresti yritysten tileistä, ja siksi tämän tarkastusmuodon 
tekeminen pakolliseksi vaikuttaisi tarpeelliselta. 

Tarkistus 336
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
seuraavat:

1. EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään tarkemmin seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 337
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EVLEV:n on toimitettava nämä 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
hyväksymistä varten.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 338
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin, kun on tarpeen varmistaa 
45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen arvioiden riittävä 
yhdenmukaisuus, komissio voi hyväksyä 
301 a artiklan mukaisesti ja 301 b ja 
301 c artiklan mukaisin edellytyksin 
delegoituja säädöksiä, joissa määritetään 
tarkemmin arvion osatekijät.

2. Silloin, kun on tarpeen varmistaa 
45 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti tehtävien arvioiden riittävä 
yhdenmukaisuus, EVLEV voi laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään tarkemmin arvion 
osatekijät.

EVLEV toimittaa kyseiset teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 339
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 

EVLEV voi tämän osion yhdenmukaisten 
soveltamisedellytysten varmistamiseksi 
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määritetään 53, 54 ja 55 artiklan, sellaisena 
kuin ne ovat täydennettynä tässä artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen ja erityisesti tietojen 
julkistamista koskevien mallien osalta.

laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
määrittääkseen

a) noudatettavat menettelyt sekä 
käytettävät lomakkeet ja mallit;
b) tarkastajan suorittamaa ulkoisen 
vakuutuksen laajuus ja vaatimukset. 

Or. en

Perustelu

Koska yhdenmukaiset tiedot julkistetaan, myös tietojen pohjana olevien vakuutusten olisi 
perustuttava yhdenmukaiseen standardiin. Teknisellä standardilla tämä voidaan turvata, ja 
käyttää hyväksi valvontaviranomaisen asiantuntemusta.

Tarkistus 340
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän jakson 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV:n on laadittava teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
joissa määritellään ulkoisen tarkastuksen 
laajuus ja vaatimukset 51, 53, 54 ja 
55 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
saamiseksi.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2013.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
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tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Solvenssi II -tase poikkeaa suuresti yritysten tileistä, ja siksi tämän tarkastusmuodon 
tekeminen pakolliseksi vaikuttaisi tarpeelliselta. 

Tarkistus 341
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Korvataan 65 artikla seuraavasti:
"65 artikla

Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
välinen tietojen vaihto

64 artikla ei saa estää tietojen vaihtoa eri 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
välillä tai valvontaviranomaisten ja 
EVLEV:n välillä. Näitä tietoja koskee 
64 artiklassa säädetty 
salassapitovelvollisuus."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kansallisten valvontaviranomaisten ja EVLEV:n väliselle 
tietojen vaihdolle ei ole esteitä.

Tarkistus 342
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 70 artikla seuraavasti:

"70 artikla
Tiedonsiirto keskuspankeille, 

rahapoliittisille viranomaisille, 
maksujärjestelmien 

valvontaviranomaisille ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle

1. Rajoittamatta tämän jakson 
soveltamista valvontaviranomainen voi 
toimittaa seuraaville tahoille niiden 
tehtävien hoitamiseksi tarkoitettuja 
tietoja:
a) Euroopan keskuspankkijärjestelmään 
kuuluville keskuspankeille (EKP mukaan 
luettuna) ja rahapoliittisina 
viranomaisina samanlaisesta tehtävästä 
vastaaville muille toimielimille, kun nämä 
tiedot ovat merkityksellisiä niille 
kuuluvien lakisääteisten tehtävien 
hoitamisessa, mukaan lukien 
rahapolitiikan hoitaminen ja siihen 
liittyvä likviditeetin tarjoaminen, 
maksujärjestelmien ja arvopapereiden 
selvitysjärjestelmien valvonta ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaaminen;
b) tarvittaessa muut maksujärjestelmien 
valvonnasta vastaavat kansalliset 
viranomaiset; sekä
c) Euroopan järjestelmäriskikomitea 
(EJRK), silloin kun kyseinen tieto liittyy 
sen tehtäviin.
2. Nämä viranomaiset tai elimet voivat 
myös toimittaa valvontaviranomaisille 
tietoja, joita ne saattavat tarvita 
67 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. 
Näin saatuja tietoja koskevat tässä 



AM\877719FI.doc 39/142 PE472.278v01-00

FI

jaksossa säädetyt salassapitovelvollisuutta 
koskevat säännökset.
3. Kriisitilanteessa, kuten asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 18 artiklassa tarkoitetussa 
tilanteessa jäsenvaltioiden on sallittava se, 
että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
viipymättä tietoja Euroopan 
keskuspankkijärjestelmään kuuluville 
keskuspankeille (EKP mukaan luettuna), 
silloin kun nämä tiedot ovat 
merkityksellisiä niille kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, 
mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen 
ja siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, 
maksujärjestelmien ja arvopapereiden 
selvitysjärjestelmien valvonta ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaaminen, sekä EJRK:lle silloin kun 
nämä tiedot ovat merkityksellisiä sille 
kuuluvien lakisääteisten tehtävien 
hoitamisessa."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenäistämään edellä olevat määräykset tietojen vaihdosta muiden 
rahoitusalan direktiivien (erityisesti direktiivi 2006/48/EY) termien kanssa myös 
kriisitilanteessa ja varmistaen samalla, että EJKR:n mahdollisuuden tutustua 
valvontaviranomaisten tietoihin. 

Tarkistus 343
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
75 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Jos a tai b kohdassa tarkoitetut varojen 
tai vastuiden luokat voisivat johtaa 
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suhdanteiden mukaisiin seurauksiin, 
näiden varojen tai velkojen arvoihin on 
sisällytettävä vakuutusmarginaalit 
suhdanteiden mukaisten seurausten 
helpottamiseksi." 

Or. en

Tarkistus 344
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
75 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan 1 alakohdan 
b alakohta seuraavasti:
‘b) velat arvostetaan siihen arvoon, josta 
ne ovat siirrettävissä tai suoritettavissa 
asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, 
toisistaan riippumattomien osapuolten 
välillä. Vakuutusteknisen vastuuvelan 
arvioinnissa ei oteta huomioon tietoja, 
jotka koskevat vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen varoja.';

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään Solvenssi II:n perusteita varojen ja velkojen erillisestä 
arvonmäärityksestä. 

Tarkistus 345
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
75 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä vahvistaakseen menetelmät ja 
oletukset, joita käytetään 1 kohdassa 
säädetyssä varojen ja velkojen 
arvostuksessa.

2. Jotta voidaan varmistaa varojen ja 
velkojen arvostuksen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään

a) varojen ja velkojen arvon 
määrittämiseen käytettävistä menetelmistä 
ja oletuksista 1 kohdassa säädetyllä 
tavalla, mukaan luettuna kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut varojen ja 
velkojen luokat;
b) komission asetuksen (EY) N:o 
1606/2002 mukaisesti hyväksymät 
kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka 
ovat sopusoinnussa 1 kohdassa säädetyn 
varojen ja velkojen arvostusmenetelmän 
kanssa;
c) arvostusmenetelmät, jos noteerattuja 
markkinahintoja ei ole joko saatavilla tai 
ne ovat ristiriidassa 1 kohdassa säädetyn 
varojen ja velkojen arvostusmenetelmän 
kanssa;
d) vaihtoehtoiset arvostusmenetelmät, 
joita käytetään silloin, kun komission 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti 
hyväksymät kansainväliset
tilinpäätösstandardit ovat joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi ristiriidassa 
1 kohdassa säädetyn varojen ja velkojen 
arvostusmenetelmän kanssa;
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012. Siirretään komissiolle 
valta hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 346
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

14 a) Korvataan 76 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
‘2. Vakuutusteknisen vastuuvelan arvon 
on vastattava nykymäärää, joka vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritysten olisi 
maksettava, jos ne siirtäisivät vakuutus- ja 
jälleenvakuutusvelvoitteensa välittömästi 
toiselle vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritykselle. 
Vakuutusteknisen vastuuvelan arvo ei 
riipu vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien 
varojen määrästä.';

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään Solvenssi II:n perusteita varojen ja velkojen erillisestä 
arvonmäärityksestä. 

Tarkistus 347
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
77 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään 77 artiklaan kohta 
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seuraavasti:
"Epälikvidisyyspreemiota koskeva 
pääomavaatimus on yhtä suuri kuin se 
enimmäiserotus, joka johtuu varojen 
nettoarvosta vähennetyistä veloista ja siitä 
heilahduksesta, joka vastaa välitöntä 
vaikutusta siihen varojen ja velkojen 
nettoarvoon, jota odotetaan 
epälikvidisyyspreemion arvon 
romahtaessa rahoitusmarkkinoilla. 
Romahduksen suuruus määritellään 
86 artiklan d a kohdan mukaisesti.
Likviditeetin tasosta riippuen velat 
voidaan diskontata riskittömällä 
korkokäyrällä, joka sisältää 
100 prosentin, 75 prosentin tai 
50 prosentin epälikvidisyyspreemiot 
86 artiklan da kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 348
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
77 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

14 b) Korvataan 77 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
‘2. Parhaan estimaatin on vastattava 
tulevaisuuden kassavirtojen 
todennäköisyydellä painotettua 
keskiarvoa, jossa otetaan huomioon 
rahan aika-arvo (tulevaisuuden 
kassavirtojen odotettu nykyarvo) ja 
käytetään asiaankuuluvaa riskittömän 
koron aikakäyrää. Asiaankuuluvassa 
riskittömän koron aikakäyrässä ei oteta 
huomioon vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien 
varojen määrää.';

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään Solvenssi II:n perusteita varojen ja velkojen erillisestä 
arvonmäärityksestä. 

Tarkistus 349
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
77 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään 77 artiklan 2 kohtaan 
alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen 
seuraavasti:
Riskitöntä korkokäyrää aletaan soveltaa 
heti, kun kyseisiä rahoitusmarkkinoita ei 
voida enää pitää riittävän syvinä, 
likvideinä ja avoimina varmistamaan 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
rahaliikenteen luotettavan toistamisen."
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Or. en

Tarkistus 350
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen tuottamat tekniset 
tiedot

Diskonttokorot

Or. en

Tarkistus 351
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on vahvistettava ja julkaistava 
kunkin asianomaisen valuutan osalta 
vähintään neljännesvuosittain
asiaankuuluva riskittömän koron 
aikakäyrä, jota käytetään 77 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun parhaan 
estimaatin laskennassa. Kyseisen parhaan 
estimaatin perusteella sovelletaan tämän 
osaston VII lukua.
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Or. en

Tarkistus 352
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Tämän tyyppiset tiedot 
on koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

Or. en

Tarkistus 353
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluvaa
riskittömän koron aikakäyrää koskevat 
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rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti.
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

tiedot, mukaan luettuna suhdanteiden 
vastainen preemio rahoitusmarkkinoiden 
kannalta erityisen vaikeiden jaksojen 
aikana. Kun asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä osoittaa suhdanteiden 
vastaisen preemion olevan olemassa 
EVLEV:n havaitsemien 
rahoitusmarkkinoiden kannalta vaikeiden 
jaksojen aikana, asiaankuuluvaan 
riskittömän koron aikakäyrään on 
sisällytettävä kaavoja, jotka antavat 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille 
mahdollisuuden kyseisen preemion ja sen 
koon laskemiseen. Tällaisissa tapauksissa 
EVLEV:n on tehtävä suhdanteiden 
vastaista preemiota koskevat havainnot ja 
koottava sitä koskevat tiedot avoimesti, 
puolueettomasti ja luotettavasti. Näihin 
tarkoituksiin käytettävät tiedot on koottava 
86 artiklan ensimmäisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen menetelmien, 
periaatteiden ja tekniikoiden ja 
86 artiklan ensimmäisen kohdan 
i alakohdassa tarkoitettujen 
yksityiskohtaisten kriteerien, 
laskentamenetelmien ja oletusten mukaan.

Or. it

Tarkistus 354
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluvaa
riskittömän koron aikakäyrää koskevat 
tiedot, mukaan luettuna 
epälikvidisyyspreemio 
rahoitusmarkkinoiden vaikeiden jaksojen 
aikana. Kyseinen julkaistu riskittömän 
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epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

koron aikakäyrä [...]sisältää tietoja [...] 
kyseisestä preemiosta, mukaan lukien sen 
koko. EVLEV laskee 
epälivkidisyyspreemion avoimesti, 
puolueettomasti ja luotettavasti. Näihin 
tarkoituksiin käytettävät tiedot on koottava 
laskennassa käytettyjen menetelmien ja 
oletusten mukaan 86 artiklan i kohdassa 
tarkoitetun teknisen sääntelystandardin 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen, jotta toimivaltuudet voidaan siirtää EVLEV:lle EU:n 
oikeuskäytännön mukaisesti..

Tarkistus 355
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluvaa
riskittömän koron aikakäyrää koskevat 
tiedot, mukaan luettuna 
epälikvidisyyspreemio 
rahoitusmarkkinoiden vaikeiden jaksojen
aikana sekä sovituspreemion, jossa 
vakuutusvelkojen rahaliikenne sovitetaan 
korkeatasoisten varojen rahaliikenteeseen 
vakuutussopimuksen aikana. Kun 
asiaankuuluva riskittömän koron 
aikakäyrä edellyttää suhdanteiden 
vastaista preemiota EVLEV havaitsemien 
rahoitusmarkkinoiden vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, 
asiaankuuluvaan riskittömän koron 
aikakäyrään on sisällytettävä kaavoja, 
jotka antavat vakuutus- ja 
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jälleenvakuutusyrityksille mahdollisuuden 
kyseisen preemion ja sen koon 
laskemiseen.
EVLEV:n on siinä tapauksessa myös 
tehtävä suhdanteiden vastaista preemiota
koskevat havainnot ja koottava sitä 
koskevat tiedot avoimesti, puolueettomasti
ja luotettavasti. Näihin tarkoituksiin 
käytettävät tiedot on koottava 86 artiklan 
b kohdassa tarkoitettujen menetelmien, 
periaatteiden ja tekniikan mukaisesti ja 
86 artiklan i kohdassa tarkoitetussa 
delegoidussa säädöksessä yksilöityjen 
vaatimusten, laskentamenetelmien ja 
oletusten mukaan.
Asiaankuuluvaa riskittömän koron 
aikakäyrää olisi arvioitava heti, kun 
kyseisiä rahoitusmarkkinoita ei voida 
enää pitää niin syvinä ja likvideinä, että 
yritykset kykenevät kattamaan 
rahaliikenteen määrän velkakirjoilla.

Or. en

Tarkistus 356
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja 
asiaankuuluvasta riskittömän koron 
aikakäyrästä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla suhdanteiden 
vastaisen preemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös suhdanteiden 
vastaisesta preemiosta, mukaan lukien sen 
koko. EVLEV:n on tehtävä suhdanteiden 
vastaista preemiota koskevat havainnot ja 
koottava sitä koskevat tiedot avoimesti, 
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avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti.
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

puolueettomasti ja luotettavasti 
86 artiklassa tarkoitettujen menetelmien
ja 86 artiklan i kohdassa tarkoitetussa 
delegoidussa säädöksessä yksilöityjen 
vaatimusten, laskentamenetelmien ja 
oletusten mukaan.

Or. en

Perustelu

Asiaankuuluvan riskittömän koron aikakäyrän laskentaan käytettävistä menetelmistä olisi 
vallittava oikeusvarmuus. Menetelmä olisi määriteltävä yksiselitteisesti säädöksessä. Tämä on 
huomattavan tärkeää vakuutusteknisen vastuuvelan koon kannalta vaikeissa tilanteissa. 
Suhdanteiden vastaiset preemiot on otettu käyttöön asiaa koskevissa viimeaikaisissa 
keskusteluissa. Jos lopputuloksena on suhdanteiden vastaisten preemioiden käyttö, sen pitäisi 
näkyä myös tulevissa säädösteksteissä.

Tarkistus 357
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko ja laskentamenetelmän 
perustelut. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.
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Or. en

Perustelu

Epälikvidisyyspreemion laskennan kannalta on elintärkeää, että käytetty menetelmä on 
objektiivinen ja etukäteen tiedossa, jotta toimiala voi laskea epälikvidisyyspreemion missä 
tahansa vaiheessa ja käyttää rahoitusmarkkinoista saatuja tietoja.

Tarkistus 358
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Nämä tekniset tiedot 
antavat vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille mahdollisuuden 
laskea suhdanteiden vastaisen preemion 
erityisesti rahoitusmarkkinoiden 
vaikeiden likvidisyysjaksojen aikana; sekä 
sovituspreemion, jossa vakuutusvelkojen 
rahaliikenne vastaa korkeatasoisten 
varojen rahaliikennettä 
vakuutussopimuksen aikana.

EVLEV:n on tehtävä suhdanteiden 
vastaista preemiota ja sovituspreemiota
koskevat havainnot ja koottava niitä
koskevat tiedot avoimesti, puoluettomasti 
ja luotettavasti.

Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien kaavat, tai 
määritysten mukaan. Tämä tehdään 
käsiteltävänä olevan direktiivin 
86 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 359
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 
mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Näitä ovat etenkin tiedot 
suhdanteiden vastaisen preemion 
soveltamisesta, sovituspreemion 
perusteista ja riskittömän koron 
aikakäyrän lähtökohdista. 

Suhdanteiden vastaista preemiota 
sovelletaan rahoitusmarkkinoiden 
vaikeisiin likvidisyysjaksoihin. EVLEV 
havainnoi näitä jaksoja. 
Asiaankuuluvaan riskittömän koron 
aikakäyrää koskevaan kaavaan on siten 
sisällytettävä erityisiä kaavoja, joilla 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
voivat tarkastella kyseiseen preemioon 
liittyviä tietoja esimerkiksi sen koosta.

Sovituspreemiota sovelletaan, kun 
vakuutusvelkojen rahaliikenne vastaa 
korkeatasoisten varojen rahaliikennettä 
vakuutussopimuksen aikana. 
86 artiklassa tarkoitettujen menetelmien 
mukaisesti riskittömän koron aikakäyrän 
laskenta ja sovituspreemio perustuvat 
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niihin liittyvien varojen 
maksukyvyttömyyden ennakoituun 
todennäköisyyteen. Asiaankuuluvaan 
riskittömän koron aikakäyrää koskevaan 
kaavaan on siten sisällytettävä erityisiä 
menetelmiä, joilla vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voivat tarkastella 
kyseiseen preemioon liittyviä tietoja 
esimerkiksi sen koosta.

Sitä olisi sovellettava, kun riskittömän 
koron aikakäyrän laskennan perusteena 
olevia rahoitusmarkkinoita ei voida enää 
pitää niin syvinä ja likvideinä, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
kykenevät kattamaan rahaliikenteen 
määrän velkakirjoilla.
EVLEV:n on tehtävä suhdanteiden 
vastaista preemiota ja sovitusta koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puolueettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava 86 artiklan b ja i kohtaan 
perustuvien delegoitujen säädösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknisen vastuuvelan keinotekoisen heilahtelun välttämiseksi tarvitaan suhdanteiden 
vastaisen preemion, sovituspreemion ja arvioinnin sisällyttämistä rahoitusmarkkinoiden 
ulkoisten vääristymien johdosta. Lisäksi on oleellisen tärkeää, että riskittömän koron 
aikakäyrän laskennan pohjana olevassa menetelmässä vallitsee oikeusvarmuus.

Tarkistus 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 1. EVLEV:n on vahvistettava ja 
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mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puoluettomasti ja luotettavasti. 
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain asiaankuuluva 
riskittömän koron aikakäyrä, jota 
käytetään 77 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun parhaan estimaatin 
laskennassa. Kyseisen parhaan estimaatin 
perusteella sovelletaan tämän osaston 
VII lukua.

2. Jos rahoitusmarkkinoilla havaitaan 
sellainen epälikvidisyyspreemio vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, joka johdetaan 
86 artiklassa tarkoitetusta kaavasta ja 
joka on suurempi kuin X prosenttipistettä, 
mukautettu asiaankuuluva riskitön 
korkokäyrä on julkaistava kunkin 
asianomaisen valuutan osalta samoin 
aikavälein kuin 1 kohdassa tarkoitettu 
asiaankuuluva riskitön korkokäyrä.
Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
saavat silloin käyttää tätä mukautettua 
asiaankuuluvaa riskittömän koron 
aikakäyrää 86 artiklan mukaisesti 
laskettaessa tiettyjen velkojen arvoa 
niiden epälikvidisyystason perusteella. 
Tuolloin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on julkistettava 
kyseisen preemion käyttö ja sen 
rahavaikutukset niiden taloudelliseen 
asemaan.

3. Jos tietyt vakuutussopimukset, joiden 
vakuutusvelkojen rahaliikenne on katettu 
korkeatasoisten varojen rahaliikenteen 
määrällä sopimuskauden ajan, 
suhdanteiden vastaisen preemion sijasta 
sovelletaan sovituspreemiota, joka 
perustuu maksukyvyttömyyden 
todennäköisyyden ennakointiin 
vastaavien varojen osalta 86 artiklan 
mukaisesti.
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4. EVLEV:n on hoidettava 1,2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tehtävät avoimesti, 
puolueettomasti ja luotettavasti."

Or. en

Tarkistus 361
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 362
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.".

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain. Vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskennassa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyhtiöiden on käytettävä 
EVLEV:n julkaisemaa asiaankuuluvan 
riskittömän koron aikakäyrän kaavoja 
ensimmäisen kohdan mukaisesti. 
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Or. it

Tarkistus 363
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain. 

Or. en

Perustelu

Tämä ohje on muutettu 1 ja 2 kohtaan, koska se on ohje siitä, miten suhdanteiden vastaisia 
preemioita lasketaan eikä siitä miten tiedot pitäisi julkaista. 

Tarkistus 364
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään kuukausittain
86 artiklassa tarkoitettujen menetelmien 
mukaisella tavalla.".

Or. en
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Perustelu

Epälikvidisyyspreemio on jykevä suhdanteiden vastainen väline. Vaikeassa ympäristössä tämä 
varmuus ja avoimuus on erittäin tärkeää. Julkaisutiheyden pitäisi kyseisinä aikoina olla 
kuukausittainen tai enemmän. 

Tarkistus 365
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain. 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
käytettävä EVLEV:n julkaisemaa 
asiaankuuluvaa riskittömän koron 
aikakäyrää tämän artiklan mukaisesti 
laskiessaan vakuutusteknisen vastuuvelan 
määrää tämän direktiivin edellyttämällä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 366
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
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valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.

valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain. 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
käytettävä tässä artiklassa määriteltyihin 
oletuksiin perustuvaa ja EVLEV:n 
julkaisemaa asiaankuuluvaa riskittömän 
koron aikakäyrän kaavoja laskiessaan 
vakuutusteknisen vastuuvelan määrää 
tämän direktiivin edellyttämällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknisen vastuuvelan keinotekoisen heilahtelun välttämiseksi tarvitaan suhdanteiden 
vastaisen preemion, sovituspreemion ja arvioinnin sisällyttämistä rahoitusmarkkinoiden 
ulkoisten vääristymien johdosta. Lisäksi on oleellisen tärkeää, että riskittömän koron 
aikakäyrän laskennan pohjana olevassa menetelmässä vallitsee oikeusvarmuus.

Tarkistus 367
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla sellaisen 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, joka johdetaan 
86 artiklassa tarkoitetusta kaavasta, 
mukautettu asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä on julkaistava kunkin 
asianomaisen valuutan osalta samoin 
aikavälein kuin ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettu asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voivat käyttää 
tätä mukautettua asiaankuuluvaa 
riskittömän koron aikakäyrää parhaan 
estimaatin laskennassa. Tuolloin 
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vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
julkistettava kyseisen preemion käyttö ja 
sen rahavaikutukset niiden taloudelliseen 
asemaan.

Or. en

Tarkistus 368
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on hoidettava 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tehtävät avoimesti, 
puolueettomasti ja luotettavasti.

Or. en

Tarkistus 369
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun asiaankuuluva riskittömän koron 
aikakäyrä edellyttää sovituspreemiota, 
tällöin sovelletaan 86 artiklassa 
tarkoitettuja menetelmiä sekä 86 artiklan 
i kohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä määriteltyjä yksityiskohtaisia 
vaatimuksia, laskentamenetelmiä ja 
oletuksia, jotka antavat vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille mahdollisuuden 
kyseisen preemion ja sen koon 
laskemiseen. Asiaankuuluvaa riskittömän 
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koron aikakäyrää olisi arvioitava heti, 
kun kyseisiä rahoitusmarkkinoita ei voida 
enää pitää syvinä ja likvideinä.

Or. en

Perustelu

Sovituspreemioihin viitataan nykyisin asiaa koskevissa keskusteluissa. Jos näiden 
keskustelujen lopputuloksena on sovituspreemioiden käyttö, sen pitäisi näkyä myös tulevissa 
säädösteksteissä. On tärkeää, että arvioinnin lähtökohta mainitaan tason 1 tekstissä ja että se 
on hetki, jolloin asianomaisia rahoitusmarkkinoita ei voida enää pitää syvinä ja likvideinä, 
vaikkakin arvioinnin täsmällinen määrittely olisi jätettävä tasolle 2.

Tarkistus 370
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
käytettävä EVLEV:n julkaisemaa 
asiaankuuluvaa riskittömän koron 
aikakäyrää tämän artiklan mukaisesti 
laskiessaan vakuutusteknisen vastuuvelan 
määrää tämän direktiivin edellyttämällä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 371
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) Vakuutussopimukset, joihin 
sovelletaan sovituspreemiota, 
vakuutusvelkojen takaamiseen 
sovellettavien varojen kelpoisuusehdot 
sekä sovituspreemion laskentaperusteet 
ennakoidun maksukyvyttömyyden 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 372
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Yksityiskohtainen menettely 
epälikvidisyyspreemion laskemiseksi sekä 
ehdot, joilla määritellään 77 artiklassa 
tarkoitettuihin velkoihin mahdollisesti 
sovellettavan epälikvidisyyspreemion 
prosenttimäärä;

Or. en

Perustelu

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.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 373
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisiin tietoihin, laskentamenetelmiin 
ja oletuksiin liittyviä seikkoja koskevat 
yksityiskohtaiset perusteet sekä 
tarvittaessa kaavat ja määritykset, joiden 
mukaan EVLEV:n on koottavat 
77 a artiklassa tarkoitetut tiedot.

i) teknisiin tietoihin, laskentamenetelmiin 
ja oletuksiin liittyviä seikkoja koskevat 
yksityiskohtaiset perusteet sekä kaavat ja 
määritykset, joiden mukaan EVLEV:n on 
koottavat 77 a artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or. it

Perustelu

Ehdotettu tarkistus antaa komissiolle valtuudet hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja 
määritellessään sitä, miten 86 artiklan määräyksiä sovelletaan suhteessa parhaiden 
estimaattien laskentaan. On syytä todeta, että tarkistuksessa käsitellään asiaankuuluvaa 
riskittömän koron aikakäyrää, jota olisi hallinnoitava tasolla 2 (delegoidut säädökset).

Tarkistus 374
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 77 artiklan 2 kohdan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä tämän 
artiklan ensimmäisen kohdan a–
h alakohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 

Jotta varmistetaan ensimmäisen kohdan 
a–i alakohdassa tarkoitettujen määräysten 
yhdenmukainen soveltaminen, EVLEV:n 
on laadittava täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia, jotka koskevat delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan kuuluvia 
seikkoja, jotta määritettäisiin erityisesti 
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kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta.

i alakohdan tapauksessa suhdanteiden 
vastaisen preemion laskentakaava.

Or. en

Perustelu

Asiaankuuluvan riskittömän koron aikakäyrän laskentaan käytettävistä menetelmistä tai 
oletuksista olisi vallittava oikeusvarmuus. Menetelmä, oletus ja käytetty tietopohja olisi 
määriteltävä yksiselitteisesti säädöksessä. Tämä on huomattavan tärkeää vakuutusteknisen 
vastuuvelan koon kannalta vaikeissa tilanteissa.

Tarkistus 375
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutussopimukset, joihin sovelletaan 
sovituspreemiota, vakuutusvelkojen 
takaamiseen sovellettavien varojen 
kelpoisuusehdot sekä sovituspreemion 
laskentaperusteet

Or. en

Perustelu

Suhdanteiden vastainen preemio ja sovituspreemio on otettu käyttöön asiaa koskevissa 
viimeaikaisissa keskusteluissa. Jos näiden keskustelujen lopputuloksena on suhdanteiden 
vastaisten preemioiden ja sovituspreemioiden käyttö, sen pitäisi näkyä myös tulevissa 
säädösteksteissä.

Tarkistus 376
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 a kohta (uusi)
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Direktiivi 2009/138/EY
86 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lisätään artikla seuraavasti:

"86 a artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 
direktiivin 2009/138/EY 37 artiklan 
6 a kohdassa, 75 artiklan 2 kohdassa, 
86 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa, 
111 artiklan 1 kohdassa, 114 artiklan 
1 kohdassa, 127 artiklan 1 kohdassa, 
135 artiklan 1 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 234 artiklassa, 248 artiklan 
7 kohdassa ja 249 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä ja 
antaa teknisiä sääntelystandardeja 
kaikkiin muihin asiaankuuluviin 
artikloihin myöhemmin tehtävistä 
muutoksista.

Or. en

Tarkistus 377
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
94 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Korvataan 94 artiklan kolmas 
kohta seuraavasti:
"3. Omiin lisävaroihin kuuluvat erät, 
jotka eivät kuulu 1 ja 2 kohdan 
soveltamisalaan, on sijoitettava luokkaan 
3. Omiin perusvaroihin kuuluvat erät, 
jotka eivät kuulu 1 ja 2 kohdan 
soveltamisalaan, jätetään omien varojen 
ulkopuolelle."
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Or. en

Perustelu

Omat perusvarat, jotka eivät ole pysyvästi saatavilla eivätkä muun kuin osakkeenomistajien 
määräysvallassa (93 artiklan 1 ja 2 kohta) eivät vaimenna tappioita, kuten pankeissa kriisin 
aikana havaittiin. Siksi on vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkastelun mukaista poistaa 
kyseiset erät sovellettavasta pääomasta.

Tarkistus 378
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
100 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Korvataan 100 artiklan toinen 
kohta seuraavasti:
"Vakavaraisuuspääomavaatimus on 
laskettava joko 2 alajaksossa säädetyn 
standardikaavan mukaan tai soveltuvissa 
tapauksissa käyttämällä 3 alajaksossa 
säädettyä sisäistä mallia.
Säädettyä sisäistä mallia käytettäessä 
sovellettavan 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen on 
oltava yhtä suuri kuin sisäisen mallin 
vakavaraisuuspääomavaatimus ja 
80 prosenttia siitä on laskettava 
käyttämällä standardikaavaa."

Or. en

Perustelu

Kriisi on osoittanut vaarat, jotka liittyvät liialliseen turvautumiseen sisäisiin malleihin. Tämä 
tarkistus varmistaa, että standardikaava lasketaan aina a) vakuuttajien välisen vertailun 
edistämiseksi ja b) jotta sisäisenmallin tuloksia voidaan verrata standardikaavaan sen 
varmistamiseksi, että valvonnassa keskitytään tärkeimpiin eroihin ja annetaan enemmän 
tietoja sekä sisäisen että ulkoisen sääntelymallin vahvuuksista ja heikkouksista ja c) jotta 
luodaan sääntelyperusta sisäisten mallien tuloksille. 
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Tarkistus 379
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
101 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Korvataan 101 artiklan 4 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
Ensimmäisen alakohdan f alakohdassa 
tarkoitettuun operatiiviseen riskiin 
sisältyvät oikeudelliset riskit ja 
malliriskit, mutta eivät strategisiin 
päätöksiin liittyvät riskit eivätkä 
maineriskit.
Malliriski ilmentävät muiden riskien 
mahdollista aliarviointia, joka johtuu 
mallien määrityksessä ja 
malliparametrien kalibroinnissa 
esiintyvistä virheistä." 

Or. en

Perustelu

Jotta sisäisiin malleihin perustuviin lähestymistapoihin ei luotettaisi liikaa, olisi lisättävä 
virhemarginaali (erityinen ylimääräinen pääomavaatimus toiminnallisen riskin puitteissa), 
joka heijastaisi sitä, että malleilla ei voida kuvata maailmaa riittävästi tai että parametrien 
(heilahtelut, korjaukset, voittojen jakaminen jne.) kalibrointi on erittäin epävarmaa.

Tarkistus 380
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
101 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Lisätään 101 artiklaan kohta 
seuraavasti:
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"4 a. Jotta voidaan varmistaa 4 kohdan 
mukainen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään 4 kohdassa tarkoitetun 
vakavaraisuusvaatimuksen toiminnallisen 
riskin alamoduulin laskemiseen 
tarvittavan mallin määritys ja 
kalibrointivirhe. Laskennassa on otettava 
huomioon vakuutus-
jälleenvakuutusyritysten toiminnan 
suuruus.
EVLEV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 381
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
101 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Lisätään 101 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä 
pitämään hallussaan hyväksyttäviä omia 
varoja enemmän kuin 2–5 artiklan 
vakavaraisuusvaatimuksessa säädetään, 
jotta ne toimisivat suhdanteiden 
vastaisena puskurina, jota voidaan 
vähentää EVLEV:n havaitsemina 
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rahoitusmarkkinoiden vaikeina aikoina."

Or. en

Perustelu

Epälikvidisyyspreemion avulla korotettavien diskonttauskorkojen sijaan vastuiden arvoa on 
helpompi manipuloida vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen mukaisesti ja 
edellyttää pääoman keräämistä vakavaraisuuspääomavaatimusta korkeammalle tasolle, 
jolloin kriisin iskiessä yritykset eivät ole heti rikkomassa varavaraisuuspääomavaatimusta ja 
keräämässä pääomaa epäedullisissa olosuhteissa. Siksi ehdotetaan pankeilta edellytettävän 
suhdanteiden vastaisen puskurin kaltaista järjestelyä, jota EVLEV on liiketoiminnan 
suhdanteiden mukaan perustamassa.

Tarkistus 382
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
101 artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Lisätään 101 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 b. Jotta voidaan varmistaa 5a kohdan 
mukainen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
yhdessä EJKR:n kanssa teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään 5a kohdassa tarkoitetun 
suhdanteiden vastaisen puskurin laskenta 
ja kriteerit siitä, miten määritellään 
rahoitusmarkkinoiden vaikeat jaksot.
EVLEV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen N:o 
1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

Epälikvidisyyspreemion avulla korotettavien diskonttauskorkojen sijaan vastuiden arvoa on 
helpompi manipuloida vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen mukaisesti ja 
edellyttää pääoman keräämistä vakavaraisuuspääomavaatimusta korkeammalle tasolle, 
jolloin kriisin iskiessä yritykset eivät ole heti rikkomassa varavaraisuuspääomavaatimusta ja 
keräämässä pääomaa epäedullisissa olosuhteissa. Siksi ehdotetaan pankeilta edellytettävän 
suhdanteiden vastaisen puskurin kaltaista järjestelyä, jota EVLEV on liiketoiminnan 
suhdanteiden mukaan perustamassa.

Tarkistus 383
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 c kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
105 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Lisätään 105 artiklan 6 kohtaan 
toisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
"Kun johdannaissopimus selvitetään 
toimivaltaisen keskusvastapuolen kautta, 
vastaava keskusvastapuolen 
maksukyvyttömyyttä koskevan riskin 
pääomavaatimus on alempi kuin jos 
sopimusta ei olisi selvitetty tällä tavalla."

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus kauppatietorekisteriasetuksen sekä keskusvastapuolten riskien käsittelyä 
koskevan vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen yhteydessä edellyttävät, että 
keskusvastapuolen hyväksymille johdannaisille myönnetään suosituimmuuskohtelu 
hyväksymättömiin johdannaisiin verrattuna.

Tarkistus 384
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta 
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Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan arvioida 101 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja 
riskienvähentämistekniikoita, jotka 
helpottavat 105 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun markkinariskimoduulin 
laskentaa, ja tarvittaessa helpottaa
105 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
vastapuoliriskimoduulia, EVLEV:n on

1. Ulkoista luottoluokitusta voidaan 
käyttää

laskettaessa 105 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettua markkinariskimoduulia ja 
105 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua
vastapuoliriskimoduulia seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 385
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan arvioida 101 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja 
riskienvähentämistekniikoita, jotka 
helpottavat 105 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun markkinariskimoduulin 
laskentaa, ja tarvittaessa helpottaa 
105 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
vastapuoliriskimoduulia, EVLEV:n on

1. Jotta tälle artiklalle voidaan varmistaa 
yhtäläiset soveltamisehdot ja helpottaa
105 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
markkinariskimoduulin laskentaa, 
helpottaa 105 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun vastapuoliriskimoduulin 
laskentaa, arvioida 101 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja 
riskinvähentämistekniikoita arviointia ja 
laskea vakuutusteknistä vastuuvelkaa
EVLEV:n on kehitettävä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joita sovelletaan, kun:
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Or. en

Tarkistus 386
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioitava ulkoisten 
luottoluokituslaitosten hyväksyttävyyttä ja 
sijoitettava niiden antamat 
luottoluokitukset objektiiviseen 
luottoluokka-asteikkoon;

a) vakuutusyrityksen taseen loppusumma 
on vähemmän kuin 25 miljardia euroa, ja 
on osoitettu ettei se kykene arvioimaan 
luottoriskiä muilla tavoin ja 

Or. en

Tarkistus 387
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioitava ulkoisten 
luottoluokituslaitosten hyväksyttävyyttä ja 
sijoitettava niiden antamat 
luottoluokitukset objektiiviseen 
luottoluokka-asteikkoon;

a) luettelot alue- ja paikallishallinnon 
viranomaisista, joista aiheutuvat riskit 
katsotaan keskushallinnosta aiheutuviksi 
riskeiksi siinä maassa, missä ne toimivat, 
mikäli riskit eivät eroa toisistaan 
viranomaisen veronkanto-oikeuden ja 
erityisten institutionaalisten järjestelyjen 
vuoksi, jotka vähentävät 
maksukyvyttömyysriskiä;

Or. en
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Tarkistus 388
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistava luettelot alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisista, joista 
aiheutuvat riskit katsotaan 
keskushallinnosta aiheutuviksi riskeiksi;

b) ulkoinen luottoluokituslaitos on 
luottoluokituslaitos, joka on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti, 
tai jos ulkoista luottoluokituslaitosta ei ole 
rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1060/2009 
mukaisesti, Euroopan 
valvontaviranomaiset ovat arvioineet sen 
hyväksyttävyyden sekakomitean kautta ja 
siihen sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 
1060/2009 olevan II osaston menetelmiä 
koskevia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 389
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistava luettelot alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisista, joista 
aiheutuvat riskit katsotaan 
keskushallinnosta aiheutuviksi riskeiksi;

b) julkaistava luettelo ulkoisista 
luottoluokituslaitoksista ja sijoitettava 
niiden luottoluokitukset objektiiviseen 
luottoluokka-asteikkoon noudattaen 
yksityiskohtaisia perusteita, jotka koskevat 
ulkoisten luottoluokituslaitosten 
hyväksyttävyyttä ja luottoluokitusten 
liittämistä luottoluokka-asteikkoon, josta 
määrätään 111 artiklan 1 kohdan 
n alakohdassa tarkoitetulla [teknisellä 
sääntelystandardilla].
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Or. en

Tarkistus 390
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määritettävä 106 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu osakeindeksi, laskettava 
106 artiklassa tarkoitettu symmetrinen 
mukautus ja julkaistava molemmat 
tiedostot säännöllisin väliajoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 391
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määritettävä 106 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu osakeindeksi, laskettava
106 artiklassa tarkoitettu symmetrinen 
mukautus ja julkaistava molemmat 
tiedostot säännöllisin väliajoin;

c) 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
osakeindeksi ja 106 artiklassa tarkoitettu 
symmetrinen mukautus 111 artiklan 
1 kohdan c ja o alakohdassa 
tarkoitettujen teknisten 
sääntelystandardien mukaisten 
yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 392
Sven Giegold
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritettävä mukautukset, jotka 
tehdään euroon sidottuihin valuuttoihin 
105 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 393
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritettävä mukautukset, jotka tehdään 
euroon sidottuihin valuuttoihin 105 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa.

d) mukautukset, jotka tehdään euroon 
sidottuihin valuuttoihin 105 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa;
yksityiskohtaiset perusteet, jotka koskevat 
mukautuksia, jotka tehdään euroon 
sidottuihin valuuttoihin 111 a artiklan 
1 kohdan p alakohdassa tarkoitetun 
valuuttariskialamoduulin laskennan 
helpottamiseksi teknisten 
sääntelystandardien mukaisten 
yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 394
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EVLEV:n on toimitettava nämä 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
12 päivänä syyskuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 395
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
toisessa kohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.’

Or. en

Tarkistus 396
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 105 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 

2. Ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta 
sekakomitea:
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sairausvakuutusriskimoduulin laskentaa 
EVLEV:n on laskettava ja julkaistava 
standardipoikkeamat, jotka liittyvät 
tiettyihin jäsenvaltioiden kansallisiin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotka 
mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausmaksujen 
jakamisen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten kesken ja 
täyttävät tietyt perusteet.”.

a) julkistaa luettelon hyväksyttävistä 
ulkoisista luottoluokituslaitoksista;
b) todentaa, että yksittäiset 
luottoluokitukset ovat samoin ehdoin 
ainakin niiden laitosten saatavilla, joiden 
oikeutetun edun mukaista luokitusten 
käyttö on;
c) sijoittaa ulkoiset luottoluokituslaitokset 
objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon.

Or. en

Tarkistus 397
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on laskettava ja 
julkaistava standardipoikkeamat, jotka 
liittyvät tiettyihin jäsenvaltioiden 
kansallisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin, 
jotka mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausmaksujen 
jakamisen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten kesken ja täyttävät 
tietyt perusteet.

2. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisolosuhteiden varmistamiseksi ja 
helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on laadittava 
teknisten täytäntöönpanostandardien […] 
luonnoksia, laskettava ja julkaistava 
standardipoikkeamat, jotka liittyvät 
tiettyihin jäsenvaltioiden kansallisiin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotka 
mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausmaksujen 
jakamisen vakuutus- ja 
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jälleenvakuutusyritysten kesken ja täyttävät 
tietyt yksityiskohtaiset 111 artiklan 
1 kohdan q alakohdassa tarkoitetut 
perusteet.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
12 päivänä syyskuuta 2012.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
toisessa kohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 398
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on laskettava ja
julkaistava standardipoikkeamat, jotka 
liittyvät tiettyihin jäsenvaltioiden 
kansallisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin, 
jotka mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausmaksujen 
jakamisen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten kesken ja täyttävät 
tietyt perusteet.

2. Helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on julkaistava 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten antamien 
laskelmien mukaisesti
standardipoikkeamat, jotka liittyvät 
tiettyihin jäsenvaltioiden kansallisiin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotka 
mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausten jakamisen 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
kesken ja täyttävät seuraavat perusteet:

a) korvausten jakamismekanismi on avoin 
ja täysin määritetty ennen vuotuista 
ajanjaksoa, jota se koskee;
b) korvausten ja riskien 
jakamismekanismin, 
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sairausvakuutusriskin 
tasoitusjärjestelmään (HRES) 
osallistuvien vakuutusyritysten määrän ja 
HRES:n alaisen liiketoiminnan 
riskiominaisuuksien avulla voidaan 
varmistaa, että kunkin HRES:ään 
osallistuvan yrityksen osalta HRES:n 
alaisen liiketoiminnan vakuutusmaksu- ja 
korvausvastuuriskin vaihtelu vähenee 
merkittävästi HRES:n kautta;
c) HRES:n alainen sairausvakuutus on 
pakollinen ja korvaa osittain tai kokonaan 
lakisääteisen tai sosiaaliturvajärjestelmän 
antaman sairausvakuutussuojan;
d) HRES:ään osallistuvan 
vakuutusyrityksen 
maksukyvyttömyystapauksessa yksi tai 
useampi hallitus takaa maksavansa 
HRES:n alaisen vakuutustoiminnan 
vakuutuksenottajille täyden korvauksen;
e) Uuden sairausvakuutusriskin 
tasoitusjärjestelmän käyttöönoton ja 
toiminnassa olevan sairausvakuutusriskin 
tasoitusjärjestelmän merkittävän 
muuttamisen yhteydessä, missä 
tapauksessa mitään standardipoikkeaman 
määrittämistä koskevia arkistotietoja ei 
ole olemassa, mutta (a)-(d) kohdan 
vaatimukset täytetään käytännössä, 
standardipoikkeama määritetään 
asianomaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisten 
asiantuntijalausunnon perusteella. 
Asiantuntijalausunnon perustelut 
julkistetaan.
Komissio voi hyväksyä 310 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan lisäperusteita.

Or. en

Tarkistus 399
Sven Giegold
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. helpottaakseen 105 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun 
markkinariskimoduulin laskentaa 
EVLEV:n on:
a) julkaistava luettelot alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisista, joista 
aiheutuvat riskit katsotaan 
keskushallinnosta aiheutuviksi riskeiksi 
siinä maassa, missä ne toimivat, mikäli 
riskit eivät eroa toisistaan viranomaisen 
veronkanto-oikeuden ja erityisten 
institutionaalisten järjestelyjen vuoksi, 
jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä;
b) määritettävä mukautukset, jotka 
tehdään euroon sidottuihin valuuttoihin 
105 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa; sekä
c) määritettävä 106 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu asianmukainen osakeindeksi, 
laskettava 106 artiklassa tarkoitettu 
symmetrinen mukautus ja julkaistava 
molemmat tiedostot kuukausittain.

Or. en

Tarkistus 400
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joilla luokittelun ehdot määritetään 
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2 a kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.
EVLEV toimittaa kyseiset teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […..].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
mainitut täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 401
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit

Or. en

Tarkistus 402
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

1. Jotta voidaan varmistaa 101 ja 103–
109 artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia,
joissa määritetään:

Or. en
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Tarkistus 403
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) menetelmä, jota käytetään 
arvioitaessa vastapuolen 
maksukyvyttömyysriskin aiheuttamaa 
pääomavaatimusta 105 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten keskeisten 
vastapuolten tapauksissa. Mainitut 
arvotukset asetetaan, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaisuus mainittujen 
riskien kohtelun kanssa direktiivin 
2012/xx./EU (vakavaraisuusdirektiivi IV) 
mukaisesti luottolaitosten ja 
sijoitusyhtiöiden osalta;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus kauppatietorekisterin sekä keskusvastapuoliyhteisöjen riski 
vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen yhteydessä edellyttävät, että 
keskusvastapuoliyhteisöjen hyväksymiä johdannaisille myönnetään suosituimmuuskohtelu 
hyväksymättömiin johdannaisiin verrattuna;

Tarkistus 404
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – m alakohta 

Komission teksti Tarkistus

m) lähestymistapa, jota sovelletaan 
212 artiklassa määriteltyihin 

Poistetaan.
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sidosyrityksiin 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskennassa, erityisesti 105 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun 
osakeriskialamoduulin laskennassa, 
ottaen huomioon todennäköinen 
väheneminen kyseisten sidosyritysten 
arvon vaihtelussa johtuen kyseisten 
investointien strategisesta luonteesta ja 
osakasyrityksen vaikutusvallasta kyseisiin 
sidosyrityksiin;

Or. en

Perustelu

Sidosyrityksen suorituskyky on todennäköisesti vahvasti sidoksissa 
vakuuttajaa/jälleenvakuuttajaan. Ei ole mitään syytä olettaa, että osallistumista niihin olisi 
pidettävä vähemmän riskialttiina osakeomistukseen verrattuna, ja että niille olisi sen vuoksi 
myönnettävä erityiskohtelu.

Tarkistus 405
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden 
on täytettävä, ja vaatimukset, joita 
sovelletaan standardipoikkeaman 
laskennassa 109 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskennan helpottamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

109 a artiklan (2) alakohdalla otetaan käyttöön joitakin yksityistettyjä 
sairausvakuutusyrityksiä koskeva poikkeus. Tavoitteena on varmistaa, että tämäntyyppisen 
liiketoiminnan pääomavaatimukset voivat olla alhaisempia kuin muiden 



AM\877719FI.doc 83/142 PE472.278v01-00

FI

sairausvakuutusyritysten pääomavaatimukset. Mainittu poikkeus on tarpeeton. Puitedirektiivi 
sisältää yrityskohtaisten parametrien ja sisäisten mallien kaltaisia mekanismeja kansallisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. 

Tarkistus 406
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja
säädöksiä, joissa vahvistetaan määrälliset 
rajoitukset ja varojen hyväksyttävyyttä 
koskevat vaatimukset. Kyseisiä delegoituja 
säädöksiä sovelletaan vakuutusteknisen 
vastuuvelan kattaviin varoihin lukuun 
ottamatta sellaisia 
henkivakuutussopimuksiin varattuja varoja, 
joissa vakuutuksenottajat kantavat 
sijoitusriskin. Komissio tarkastelee 
kyseisiä toimenpiteitä uudelleen 
standardikaavaa ja rahoitusmarkkinoita 
koskevan kehityksen perusteella.

2. Jotta voidaan varmistaa 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV voi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
vahvistetaan määrälliset rajoitukset ja 
varojen hyväksyttävyyttä koskevat 
vaatimukset sellaisten riskien 
käsittelemiseksi, joita ei oteta missään 
alamoduulissa riittävästi huomioon.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
Kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja
voidaan soveltaa vakuutusteknisen 
vastuuvelan kattaviin varoihin lukuun 
ottamatta sellaisia 
henkivakuutussopimuksiin varattuja varoja, 
joissa vakuutuksenottajat kantavat
sijoitusriskin. Komissio voi tarkastella
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kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja 
uudelleen standardikaavaa ja 
rahoitusmarkkinoita koskevan kehityksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 407
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 25 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/139/EY
129 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) lisätään 129 artiklan 4 kohtaan 
alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen 
seuraavasti:
"edellä 3 kohdassa tarkoitettujen 
rajoitusten määrittämisen yhteydessä 
yritykset eivät ole velvollisia 
määrittämään 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
neljännesvuosittain."

Or. en

Tarkistus 408
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sijoituksista aiheutuvien riskien 
tunnistaminen, mittaaminen, seuranta ja 
hallinta sekä näistä riskeistä raportointi 
132 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 

a) sijoituksista aiheutuvien riskien 
tunnistaminen, mittaaminen, seuranta ja 
hallinta sekä näiden riskien sisäinen
raportointi 132 artiklan 2 kohdan 
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alakohdan osalta; ensimmäisen alakohdan osalta;

Or. pt

Tarkistus 409
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten erityisriskien tunnistaminen, 
mittaaminen, seuranta ja hallinta sekä 
sellaisista erityisriskeistä raportointi, jotka 
aiheutuvat sijoituksista 132 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuihin 
johdannaisinstrumentteihin ja varoihin.

b) sellaisten erityisriskien tunnistaminen, 
mittaaminen, seuranta ja hallinta sekä 
sellaisten erityisriskien sisäinen
raportointi, jotka aiheutuvat sijoituksista 
132 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
johdannaisinstrumentteihin ja varoihin.

Or. pt

Tarkistus 410
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusmarkkinoilla ilmenee 
poikkeuksellisia häiriöitä, jotka EVLEV on 
määrittänyt tämän kohdan mukaisesti,
valvontaviranomaiset voivat jatkaa 
3 kohdan toisessa alakohdassa mainittua 
määräaikaa kohtuullisella ajalla ottaen 
huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.

Jos rahoitusmarkkinoilla ilmenee 
poikkeuksellisia häiriöitä, 
valvontaviranomaiset voivat jatkaa 
3 kohdan toisessa alakohdassa mainittua 
määräaikaa kohtuullisella ajalla ottaen 
huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.

Or. en
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Tarkistus 411
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovellettaessa EVLEV:n on 
osoitettava kyseisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä pyynnön esittäneelle 
viranomaiselle yksittäispäätös, jossa 
todetaan poikkeuksellisen häiriön 
olemassaolo rahoitusmarkkinoilla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EU) N:o …/… 18 artiklan
mukaisia EVLEV:n valtuuksia.
Rahoitusmarkkinoilla on poikkeuksellinen 
häiriö, jos yksi tai useampi vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ei pysty täyttämään 
yhtä tämän artiklan 3 kohdassa 
säädetyistä vaatimuksista kyseisessä 
kohdassa asetettuun määräaikaan 
mennessä sellaisen rahoitusmarkkinoilla 
ilmenneen odottamattoman, voimakkaan ja 
vakavan häiriön vuoksi, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista ja joka on jo 
vahingoittanut vakavasti yhtä tai useampaa 
sellaista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä, joilla on yhdessä 
huomattava osuus yhden tai useamman 
jäsenvaltion vakuutus- tai 
jälleenvakuutusmarkkinoista.

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o
1094/2010 18 artiklan mukaisia EVLEV:n 
valtuuksia EVLEV voi antaa asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 mukaisen 
suosituksen, jossa EVLEV ilmoittaa 
kantanaan, että rahoitusmarkkinoilla on 
poikkeuksellinen häiriö sellaisen 
rahoitusmarkkinoilla ilmenneen 
odottamattoman, voimakkaan ja vakavan 
häiriön vuoksi, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista ja joka on jo 
vahingoittanut vakavasti yhtä tai useampaa 
sellaista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä, joilla on yhdessä 
huomattava osuus yhden tai useamman 
jäsenvaltion vakuutus- tai 
jälleenvakuutusmarkkinoista.

Or. en

Tarkistus 412
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovellettaessa EVLEV:n on 
osoitettava kyseisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä pyynnön esittäneelle 
viranomaiselle yksittäispäätös, jossa 
todetaan poikkeuksellisen häiriön 
olemassaolo rahoitusmarkkinoilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o …/… 18 artiklan mukaisia EVLEV:n 
valtuuksia. Rahoitusmarkkinoilla on 
poikkeuksellinen häiriö, jos yksi tai 
useampi vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ei pysty täyttämään 
yhtä tämän artiklan 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista kyseisessä kohdassa 
asetettuun määräaikaan mennessä sellaisen 
rahoitusmarkkinoilla ilmenneen 
odottamattoman, voimakkaan ja vakavan 
häiriön vuoksi, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista ja joka on jo 
vahingoittanut vakavasti yhtä tai useampaa 
sellaista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä, joilla on yhdessä 
huomattava osuus yhden tai useamman 
jäsenvaltion vakuutus- tai 
jälleenvakuutusmarkkinoista.

Tätä kohtaa sovellettaessa EVLEV:n on 
osoitettava kyseisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä pyynnön esittäneelle 
viranomaiselle yksittäispäätös, jossa 
todetaan poikkeuksellisen häiriön 
olemassaolo rahoitusmarkkinoilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1094 18 artiklan mukaisia EVLEV:n 
valtuuksia. Rahoitusmarkkinoilla on 
poikkeuksellinen häiriö, jos yksi tai 
useampi vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ei pysty täyttämään 
yhtä tämän artiklan 3 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista kyseisessä kohdassa 
asetettuun määräaikaan mennessä sellaisen 
rahoitusmarkkinoilla ilmenneen 
odottamattoman, voimakkaan ja vakavan 
häiriön vuoksi, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista ja joka on jo 
vahingoittanut vakavasti yhtä tai useampaa 
sellaista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä, joilla on yhdessä 
huomattava osuus yhden tai useamman 
jäsenvaltion vakuutus- tai 
jälleenvakuutusmarkkinoista.

Or. en

Tarkistus 413
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on tarkasteltava vähintään 
kerran kuukaudessa uudelleen, täyttyvätkö 

EVLEV:n on tarkasteltava vähintään 
kerran kuukaudessa uudelleen, täyttyvätkö 
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neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset edelleen päivänä, jona 
uudelleentarkastelu suoritetaan, ja 
kumottava kyseinen päätös, jos yksi tai 
useampi neljännessä alakohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä, joiden 
perusteella päätös tehtiin, ei enää täyty. 
EVLEV:n on tätä varten osoitettava 
kyseiselle valvontaviranomaiselle 
yksittäispäätös, jossa todetaan, että 
rahoitusmarkkinoilla vallinnutta 
poikkeuksellista häiriötä ei enää ole.

neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset edelleen päivänä, jona 
uudelleentarkastelu suoritetaan, ja 
kumottava kyseinen suositus, jos yksi tai 
useampi neljännessä alakohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä, joiden 
perusteella suostus annettiin, ei enää täyty. 
EVLEV:n on tätä varten osoitettava 
kyseiselle valvontaviranomaiselle 
yksittäissuositus, jossa todetaan, että 
rahoitusmarkkinoilla vallinnutta 
poikkeuksellista häiriötä ei enää ole.

Or. en

Tarkistus 414
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

valvontaviranomaisten on kaikin tavoin 
pyrittävä noudattamaan EVLEV:n 
suosituksia.

Or. en

Tarkistus 415
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
tehtävä kaikkensa ilmoittaakseen 
valvontaviranomaisten kollegiolle 
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päätöksestään kieltää 4 kohdassa 
tarkoitetun määräajan pidentäminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
valvontaviranomaisten toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 416
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos valvontaviranomaisen päätöksestä 
kieltää 4 kohdassa tarkoitetun määräajan 
pidentäminen vallitsee eriäviä 
näkemyksiä, ryhmävalvoja tai muut 
valvontaviranomaiset voivat kuulla 
EVLEV:tä. EVLEV:tä kuullaan 
kuukauden kuluessa ja asiasta 
ilmoitetaan kaikille 
valvontaviranomaisille. Jos asiasta on 
kuultu EVLEV:tä, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava sen 
lausunto asianmukaisesti huomioon 
ennen päätöksensä tekoa. Siinä vaiheessa 
EVLEV toimii välittäjänä asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 19 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 417
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin asianomaisen 
valvontaviranomaisen on seitsemän 
vuorokauden kuluessa ohjeen tai
suosituksen antamisesta vahvistettava, 
noudattaako tai aikooko se noudattaa 
kyseistä suositusta. Jos 
valvontaviranomainen ei noudata eikä aio 
noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
EVLEV:lle ja esitettävä perusteensa.

Or. en

Tarkistus 418
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – alakohdat 5 c ja 5 d (uudet)

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
jakson lopussa valvontaviranomaisten 
ryhmä ei ole päässyt sopimukseen asiasta 
ja jos ryhmävalvoja on saattanut asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 19 artiklan mukaisesti, 
kyseisen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta 
päätöksensä, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa.
Kyseiset 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut jaksot 
on katsottava kyseisen asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi 
sovittelujaksoksi. EVLEV:n on tehtävä 
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa. 
Asiaa ei saa saattaa EVLEV:n 
käsiteltäväksi 2 kohdassa tarkoitetun 
jakson päättymisen tai asianomaisten 
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valvontaviranomaisten päätöksen 
tekemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 419
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIOPA julkistaa tiedon siitä, ettei 
valvontaviranomainen noudata tai ei aio 
noudattaa kyseistä suositusta. EIOPA voi 
myös tapauskohtaisesti päättää julkaista 
valvontaviranomaisen perustelut sille, 
ettei se noudata suositusta. 
Valvontaviranomaiselle ilmoitetaan 
etukäteen tällaisesta julkaisemisesta.

Or. en

Tarkistus 420
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 32 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
155 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen voi 
lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV-
asetus] 19 artiklan mukaisesti. EVLEV 
voi toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.

Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen voi 
lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
1–4 ja 6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.



PE472.278v01-00 92/142 AM\877719FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

On epäselvää, kummalla on paremmat edellytykset puuttua asioihin, kotivaltiolla vai 
kotijäsenvaltiolla. Kotijäsenvaltion valtuudet saattavat erityisesti voimassa olevien 
vakuutussopimusten osalta olla riittämättömiä, jotta kotijäsenvaltiot voisivat estää yritystä 
rikkomasta kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 421
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 33 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
158 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen voi 
lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV-
asetus] 19 artiklan mukaisesti. EVLEV 
voi toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.

"Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen 
voi lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
1–4 ja 6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, kummalla on paremmat edellytykset puuttua asioihin, kotivaltiolla vai 
kotijäsenvaltiolla. Kotijäsenvaltion valtuudet saattavat erityisesti voimassa olevien 
vakuutussopimusten osalta olla riittämättömiä, jotta kotijäsenvaltiot voisivat estää yritystä 
rikkomasta kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 422
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
159 artikla
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Komission teksti Tarkistus

(33 a) Korvataan 159 artikla seuraavasti:
”159 artikla

Tilastotiedot rajan ylittävistä 
tapahtumista

Jokaisen vakuutusyrityksen on 
ilmoitettava kotijäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisille erikseen 
sijoittautumisvapauden perusteella ja 
erikseen palvelujen tarjoamisen 
vapauden perusteella toteutettujen 
tapahtumien osalta vakuutusmaksujen, 
korvausten ja palkkioiden määrä 
jälleenvakuutusta vähentämättä 
jäsenvaltioittain ja seuraavasti:
a) vahinkovakuutuksen osalta 
vakuutuslajit sellaisina kuin ne ovat 
vastaavassa delegoidussa säädöksessä 
b) henkivakuutuksen osalta vakuutuslajit 
I–IX sellaisina kuin ne ovat vastaavassa 
delegoidussa säädöksessä
Kun kyse on liitteessä I olevan A osan 
luokasta 10, johon ei ole sisällytetty 
rahdinottajan vastuuta, asianomaisen 
yrityksen on myös ilmoitettava kyseisille 
valvontaviranomaisille vahinkotiheys ja 
korvausten keskimääräiset kulut.
Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen 
on toimitettava ensimmäisessä ja 
toisessa kohdassa tarkoitetut tiedot 
kohtuullisessa ajassa ja yhtenä 
kokonaisuutena jokaisen niitä pyytävän 
asianomaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

159 artiklan jaottelun olisi luokittelun sijasta oltava yhdenmukaista Solvenssi II:n jaottelun 
kanssa. 
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Tarkistus 423
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, 172 artiklan 
3 kohdan ja 134 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaista kohtelua on 
sovellettava siirtymäkauden aikana 
sellaisten yritysten kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 6 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 424
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, 172 artiklan 
3 kohdan ja 134 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaista kohtelua on 
sovellettava siirtymäkauden aikana 
sellaisten yritysten kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 6 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi 301 a artiklan 
mukaisesti ja rajoitetun ajan ja EVLEV:n 
avustamana asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, vastaa väliaikaisesti I osastossa 
säädettyä järjestelyä, jos kyseinen kolmas 
maa on täyttänyt vähintään seuraavat 
ehdot:

a) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
b) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
c) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
d) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita, 
periaatteita ja standardeja.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
asianomaisen kolmannen maan 
edistymistä koskevien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
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komissiolle ja EVLEV:lle, jotka arvioivat 
ne kuuden kuukauden välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
kolmansista maista verkkosivustollaan ja 
pitää sen ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja ehtoja.

Or. en

Tarkistus 425
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, 172 artiklan 
3 kohdan ja 134 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaista kohtelua on 
sovellettava siirtymäkauden aikana 
sellaisten yritysten kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 6 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi 301 a artiklan 
mukaisesti ja rajoitetun ajan ja EVLEV:n 
avustamana asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, vastaa väliaikaisesti I osastossa 
säädettyä järjestelyä seuraavat suuntaa 
antavat periaatteet huomioon ottaen:
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a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
vakavaraisuusjärjestelyn käyttöön 
ottamisesta ja soveltamisesta, joka 
voidaan arvioida vastaavaksi 2 kohdan 
mukaisesti ennen tämän ajanjakson 
päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely on 
riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
EVLEV:n laatimien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle, joka arvioi ne kuuden 
kuukauden välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
kolmansista maista verkkosivustollaan ja 
pitää sen ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja 
perusperiaatteita.

Or. en
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Tarkistus 426
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetään, 172 artiklan 3 kohdan ja 
134 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaista kohtelua on sovellettava 
siirtymäkauden aikana sellaisten yritysten 
kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 6 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetään, 172 artiklan 3 kohdan ja 
134 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaista kohtelua on sovellettava 
siirtymäkauden aikana sellaisten yritysten 
kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutussopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Komissio voi jatkaa 
mainittua siirtymäkautta kahden vuoden 
ajan tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei ole 
täyttänyt sitoumustaan, mutta on edistynyt 
huomattavasti. Tätä poikkeusta sovelletaan 
vain silloin, kun komissio on tehnyt 
6 kohdan mukaisesti päätöksen, jossa 
todetaan, että kyseinen kolmas maa on 
täyttänyt tietyt ehdot.
(koskee myös direktiivin 2009/138/EY 227 
ja 260 artiklaa)

Or. en

Perustelu

Oikeudelliset menettelyt ja sääntelymuutokset, jotka ovat välttämättömiä vastaavuuden 
saavuttamisen kannalta, vaativat tiettyä joustavuutta. Joustavuus on välttämätöntä, koska sen 
avulla varmistetaan vastaavuuden toteutuminen siirtymäkauden päättymiseen mennessä. 
Joustavuuden puute johtaa huoleen yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisesta ja 



AM\877719FI.doc 99/142 PE472.278v01-00

FI

toimintokatkos ilmenee vasta myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistus 427
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka kolmannen 
maan on täytettävä. Kyseisten ehtojen on 
katettava valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn jakson 
kuluessa, järjestelmän nykyinen tai 
suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.”

5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka kolmannen 
maan on täytettävä. Kyseisten ehtojen on 
katettava valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn jakson 
kuluessa sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.”

Or. en

Perustelu

Oikeudelliset menettelyt ja sääntelymuutokset, jotka ovat välttämättömiä vastaavuuden 
saavuttamisen kannalta, vaativat tiettyä joustavuutta. Joustavuus on välttämätöntä, koska sen 
avulla varmistetaan vastaavuuden toteutuminen siirtymäkauden päättymiseen mennessä. 
Joustavuuden puute johtaa huoleen yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisesta ja 
toimintokatkos ilmenee vasta myöhemmässä vaiheessa.

Tarkistus 428
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 35 kohta – b a alakohta (uusi)
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Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 172 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"6 a. Kolmen vuoden kuluttua 
siirtymäkauden alkamisesta komission
käynnistää arvioinnin kolmansien maiden 
edistymisestä kohti vastaavuutta 
seuraavien välitavoitteiden avulla:
a) vakavaraisuusjärjestely on 
riskiperusteinen
b) vakavaraisuusjärjestely sisältää 
Kansainvälisen vakuutusvalvojien 
järjestön periaatteisiin perustuvan 
riippumattoman valvontajärjestelmän
c) vakavaraisuusjärjestely toimii 
vakuutusmarkkinoilla, jotka ovat avoimia 
muilla oikeudenkäyttöalueilla toimiville 
(jälleen)vakuutusyhtiöille
Arvion päätelmien perusteella komission 
voi viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen 
jatkaa siirtymäkautta toiseksi 
viisivuotiskaudeksi.
Viiden vuoden kuluttua tapauksissa, 
joissa jäsenvaltio on edistynyt 
vastaavuuden saavuttamisessa, 
siirtymäkautta voidaan jatkaa uudeksi 
viisivuotiskaudeksi."

Or. en

Perustelu

Vakuutustoiminnan pitkän aikavälin perspektiivien vuoksi ja sen merkitys huomioon ottaen, 
että vakuutusyhtiöt toimivat sisämarkkinoilla, viisi vuotta on liian lyhyt aika. 
Vakuutustoiminnassa tarvitaan suurempaa varmuutta, ja sen vuoksi olisi oltava mahdollista 
jatkaa siirtymäkautta uudeksi viisivuotiskaudeksi siinä tapauksessa, että vastaavuuden 
saavuttamisessa on edistytty. On muistettava, että 15 vuotta ei ollut riittävän pitkä aika 
Solvenssi II:n kehittämiseen Euroopan unionissa.



AM\877719FI.doc 101/142 PE472.278v01-00

FI

Tarkistus 429
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
216 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, missä 
olosuhteissa 1 kohdassa tarkoitettu päätös 
voidaan tehdä.

7. EVLEV voi kehittää teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
vahvistetaan, missä olosuhteissa 
1 kohdassa tarkoitettu päätös voidaan 
tehdä.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
mainitut tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 430
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 40 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin ryhmävalvoja tekee 
vastaavuutta koskevan päätöksen, sen on 
näin toimiessaan kuultava asiasta muita 
asianomaisia valvontaviranomaisia sekä 
EVLEV:tä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 431
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 41 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään perusteet 
sen arvioimiseksi, vastaako kolmannen 
maan vakavaraisuusjärjestely I osaston 
VI luvussa säädettyä järjestelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 432
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
määrätä siirtymäkauden osalta, että 
ryhmän vakavaraisuuslaskelmassa 
otetaan kyseisessä alakohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetun yrityksen osalta huomioon 
kyseisessä kolmannessa maassa säädetty 
vakavaraisuuspääomavaatimus sekä sen 
kattamiseen hyväksyttävissä oleva oma 
varallisuus. Siirtymäkausi saa kestää 
enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 7 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 433
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
määrätä siirtymäkauden osalta, että 
ryhmän vakavaraisuuslaskelmassa 
otetaan kyseisessä alakohdassa 
tarkoitetun yrityksen osalta huomioon 
kyseisessä kolmannessa maassa säädetty 
vakavaraisuuspääomavaatimus sekä sen 
kattamiseen hyväksyttävissä oleva oma 
varallisuus. Siirtymäkausi saa kestää 
enintään viisi vuotta 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 7 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 

6. Sen estämättä, mitä 5 kohdan 
2 alakohdassa säädetään, komissio voi 
301 a artiklan mukaisesti ja rajoitetun 
ajan ja EVLEV:n avustamana asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
valvontajärjestely, jota sovelletaan 
yrityksiin, joiden kotipaikka on kyseisessä 
kolmannessa maassa, vastaa väliaikaisesti 
I osaston IV luvussa säädettyä järjestelyä 
seuraavat suuntaa antavat periaatteet 
huomioon ottaen:
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on täyttänyt tietyt ehdot.
a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta 
ja soveltamisesta, joka voidaan arvioida 
vastaavaksi 2 kohdan mukaisesti ennen 
tämän ajanjakson päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan valvontajärjestely on 
riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
EVLEV:n laatimien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle, joka arvioi ne puolen vuoden 
välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja 
perusperiaatteita.

Or. en
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Tarkistus 434
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 42 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Lisätään 227 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"8 a. Kolmen vuoden kuluttua 
siirtymäkauden alkamisesta komission 
käynnistää arvioinnin kolmansien maiden 
edistymisestä kohti vastaavuutta 
seuraavien välitavoitteiden avulla:
a) vakavaraisuusjärjestely on 
riskiperusteinen
b) vakavaraisuusjärjestely sisältää 
Kansainvälisen vakuutusvalvojien 
järjestön periaatteisiin perustuvan 
riippumattoman valvontajärjestelmän
c) vakavaraisuusjärjestely toimii 
vakuutusmarkkinoilla, jotka ovat avoimia 
muilla oikeudenkäyttöalueilla toimiville 
(jälleen)vakuutusyhtiöille
Arvion päätelmien perusteella komission 
voi viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen 
jatkaa siirtymäkautta toiseksi 
viisivuotiskaudeksi.
Viiden vuoden kuluttua tapauksissa, 
joissa jäsenvaltio on edistynyt 
vastaavuuden saavuttamisessa, 
siirtymäkautta voidaan jatkaa uudeksi 
viisivuotiskaudeksi."

Or. en

Perustelu

Perustelut: Vakuutustoiminnan pitkän aikavälin perspektiivien vuoksi ja sen merkitys 
huomioon ottaen, että vakuutusyhtiöt toimivat sisämarkkinoilla, viisi vuotta on liian lyhyt 
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aika. Vakuutustoiminnassa tarvitaan suurempaa varmuutta, ja sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista jatkaa siirtymäkautta uudeksi viisivuotiskaudeksi siinä tapauksessa, että 
vastaavuuden saavuttamisessa on edistytty. On muistettava, että 15 vuotta ei ollut riittävän 
pitkä aika Solvenssi II:n kehittämiseen Euroopan unionissa..

Tarkistus 435
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 42 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
230 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Korvataan 230 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"2. Konsolidoituihin tietoihin perustuva 
ryhmän vakavaraisuuspääomavaatimus 
(konsolidoitu ryhmän 
vakavaraisuuspääomavaatimus) on 
laskettava joko standardikaavan ja 
tarvittaessa hyväksytyn sisäisen mallin 
perusteella 100 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla I osaston VI luvun 4 jakson 1 ja 
2 alajaksossa ja I osaston VI luvun 
4 jakson 1 ja 3 alajaksossa olevien 
yleisten periaatteiden mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Kriisi on osoittanut vaarat, jotka liittyvät liialliseen turvautumiseen sisäisiin malleihin. Tämä 
tarkistus varmistaa, että standardikaava lasketaan aina a) vakuuttajien välisen vertailun 
edistämiseksi ja b) jotta sisäisenmallin tuloksia voidaan verrata standardikaavaan sen 
varmistamiseksi, että valvonnassa keskitytään tärkeimpiin eroihin ja annetaan enemmän 
tietoja sekä sisäisen että ulkoisen sääntelymallin vahvuuksista ja heikkouksista ja c) jotta 
luodaan sääntelyperusta sisäisten mallien tuloksille. 

Tarkistus 436
Burkhard Balz
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 44 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
234 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varmistaakseen yhtenäisen soveltamisen 
unionissa komissio hyväksyy 
301 a artiklan mukaisesti ja 301 b ja 
301 c artiklan mukaisin edellytyksin 
delegoituja säädöksiä, joissa määritetään 
220–229 artiklassa säädetyt tekniset 
periaatteet ja menetelmät sekä 230–
233 artiklan soveltaminen.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään 220–229 artiklassa säädetyt 
tekniset periaatteet ja menetelmät sekä 
230–233 artiklan soveltaminen erityisten 
oikeudellisten rakenteiden taloudellista 
luonnetta vastaavasti.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 437
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 54 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Merkittävien sivukonttoreiden ja 
sidosyritysten valvontaviranomaiset voivat 
myös osallistua valvontaviranomaisten 
kollegioon. Niiden osallistumisella 
pyritään kuitenkin vain saavuttamaan 
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tehokkaan tietojenvaihdon tavoite.
Tarvittaessa ryhmävalvoja voi kutsua 
Euroopan keskuspankkijärjestelmään 
kuuluvat keskuspankit (EKP mukaan 
luettuna) osallistumaan 
valvontaviranomaisten kollegion 
toimintaan tapauksissa, joissa mainittu 
toiminta liittyy niiden tehtäviin.
Valvontaviranomaisten kollegion tehokas 
toiminta saattaa edellyttää, että joistakin 
sen toimista vastaa vain osa kollegioon 
kuuluvista valvontaviranomaisista.
Valvontaviranomaisten kollegion jäseniä 
ovat ryhmävalvoja ja kaikkien sellaisten 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset, 
joissa kaikkien tytäryritysten pääkonttori 
sijaitsee.
Merkittävien sivukonttoreiden ja 
sidosyritysten valvontaviranomaiset voivat 
myös osallistua valvontaviranomaisten 
kollegioon. Niiden osallistumisella 
pyritään kuitenkin vain saavuttamaan 
tehokkaan tietojenvaihdon tavoite.
Tarvittaessa ryhmävalvoja voi kutsua 
Euroopan keskuspankkijärjestelmään 
kuuluvat keskuspankit (EKP mukaan 
luettuna) osallistumaan 
valvontaviranomaisten kollegion 
toimintaan tapauksissa, joissa mainittu 
toiminta liittyy niiden tehtäviin.
Valvontaviranomaisten kollegion tehokas 
toiminta saattaa edellyttää, että joistakin 
sen toimista vastaa vain osa kollegioon 
kuuluvista valvontaviranomaisista."

Or. en

Perustelu

EKP ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat toimivaltaiset kansalliset keskuspankit 
voidaan kutsua osallistumaan valvontaviranomaisten kollegion toimintaan tapauksissa, joissa 
mainittu toiminta liittyy niiden tehtäviin, esimerkkinä keskuspankkien täydentävä rooli 
rahoitusvakauden varmistamisessa.
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Tarkistus 438
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastuksen suorittaa se 
valvontaviranomainen, joka toimisi 
ryhmävalvojana, jos 247 artiklan 
2 kohdan perusteita sovellettaisiin, joko 
emoyrityksen tai jonkin unionissa 
toimiluvan saaneen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä 
taikka omasta aloitteestaan, paitsi jos 
komissio on aiemmin todennut 
asianomaisen kolmannen maan 
vastaavuuden. Kyseisen 
valvontaviranomaisen on näin 
toimiessaan kuultava asiasta muita 
asianomaisia valvontaviranomaisia sekä 
EVLEV:tä ennen kuin se tekee asiasta 
päätöksen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 439
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastuksen suorittaa se 
valvontaviranomainen, joka toimisi 

Tarkastuksen suorittaa se 
valvontaviranomainen, joka toimisi 
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ryhmävalvojana, jos 247 artiklan 2 kohdan 
perusteita sovellettaisiin, joko 
emoyrityksen tai jonkin unionissa 
toimiluvan saaneen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan, paitsi jos komissio on 
aiemmin todennut asianomaisen 
kolmannen maan vastaavuuden. Kyseisen 
valvontaviranomaisen on näin toimiessaan 
kuultava asiasta muita asianomaisia 
valvontaviranomaisia sekä EVLEV:tä 
ennen kuin se tekee asiasta päätöksen.

ryhmävalvojana, jos 247 artiklan 2 kohdan 
perusteita sovellettaisiin, (jäljempänä 
"virkaa toimittava ryhmävalvoja") joko 
emoyrityksen tai jonkin unionissa 
toimiluvan saaneen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan, paitsi jos komissio on 
aiemmin todennut asianomaisen 
kolmannen maan vastaavuuden tai 
väliaikaisen vastaavuuden. Virkaa 
toimittavan ryhmävalvojan on toimittava 
yhteistyössä EVLEV:n kanssa asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
Kyseisen virkaa toimittavan 
ryhmävalvojan on näin toimiessaan 
EVLEV:n avustamana kuultava asiasta 
muita asianomaisia valvontaviranomaisia 
ennen kuin se tekee asiasta päätöksen.
Päätös on tehtävä 2 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti. 
Virkaa toimittava ryhmävalvoja ei saa 
tehdä kolmannesta maasta päätöstä, joka 
on ristiriidassa kyseisestä kolmannesta 
maasta aiemmin tehdyn päätöksen 
kanssa.
Jos valvontaviranomaiset ovat eri mieltä 
toisen alakohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä, ne voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan mukaisesti 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
virkaa toimittava ryhmävalvoja on 
ilmoittanut päätöksestä. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 440
Peter Skinner
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään perusteet 
sen arvioimiseksi, vastaako kolmannessa 
maassa ryhmien valvontaan sovellettava 
vakavaraisuusjärjestely tässä osastossa 
säädettyä järjestelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 441
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2009/138/EY 
260 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
4. Poiketen siitä, mitä 261 artiklan 
1 kohdassa, 262 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä kohdassa ja 263 artiklan 
toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat siirtymäkauden aikana turvautua 
kolmannen maan valvontaviranomaisten 
harjoittamaan ryhmävalvontaan. 
Siirtymäkausi saa kestää enintään viisi 
vuotta 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. Tätä poikkeusta sovelletaan vain 
silloin, kun komissio on tehnyt 5 kohdan 
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mukaisesti päätöksen, jossa todetaan, että 
kyseinen kolmas maa on täyttänyt tietyt 
ehdot.

Or. en

Tarkistus 442
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
4. Poiketen siitä, mitä 261 artiklan 
1 kohdassa, 262 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä kohdassa ja 263 artiklan 
toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat siirtymäkauden aikana turvautua 
kolmannen maan valvontaviranomaisten 
harjoittamaan ryhmävalvontaan. 
Siirtymäkausi saa kestää enintään viisi 
vuotta 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. Tätä poikkeusta sovelletaan vain 
silloin, kun komissio on tehnyt 5 kohdan 
mukaisesti päätöksen, jossa todetaan, että 
kyseinen kolmas maa on täyttänyt tietyt 
ehdot.

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 261 artiklan 
1 kohdassa, 262 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä kohdassa ja 263 artiklan 
toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat siirtymäkauden aikana turvautua 
kolmannen maan valvontaviranomaisten 
harjoittamaan ryhmävalvontaan. 
Siirtymäkausi saa kestää enintään viisi 
vuotta 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. Tätä poikkeusta sovelletaan vain 
silloin, kun komissio on tehnyt 5 kohdan 
mukaisesti päätöksen, jossa todetaan, että 
kyseinen kolmas maa on täyttänyt tietyt 
ehdot.

4. Poiketen siitä, mitä 261 artiklan 
1 kohdassa, 262 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä kohdassa ja 263 artiklan 
toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat siirtymäkauden aikana turvautua 
muissa kuin 5 kohdan mukaisissa 
tapauksissa niiden kolmannen maan 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden, 
joiden pääkonttori on yhteisön 
ulkopuolella 1. tammikuuta 2014,
valvontaviranomaisten harjoittamaan 
ryhmävalvontaan. Siirtymäkausi kestää 
1. päivästä tammikuuta 2014 31. päivään 
joulukuuta 2018, tai kestää siihen 
päivään saakka, jona kyseisen kolmannen 
maan valvontajärjestelmä on 3 kohdan 
mukaisesti katsottu tässä osastossa 
säädettyä järjestelmää vastaavaksi, kumpi 
sitten onkin aikaisempi. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 7 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

Komissio arvioi viimeistään 3 vuoden 
kuluttua 1 päivästä tammikuuta 2014 
kunkin kolmannen maan osalta, josta 
komissio on tehnyt 7 kohdan mukaisen 
päätöksen, asianomaisen kolmannen 
valtion edistymistä vastaavan järjestelmän 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon neuvoston toimenpiteet suhteessa kolmansiin maihin. 

Tarkistus 444
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi viimeistään 3 vuoden 
kuluttua 1 päivästä tammikuuta 2014
kunkin kolmannen maan osalta, josta 
komissio on tehnyt 7 kohdan mukaisen 
päätöksen, asianomaisen kolmannen 
valtion edistymistä vastaavan järjestelmän 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 445
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 5 kohta seuraavasti: Poistetaan.
5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka 
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.
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Or. en

Tarkistus 446
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 5 kohta seuraavasti: Poistetaan.
5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka 
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.”

Or. en

Perustelu

Vastaavuus kolmannessa valtiossa on asia, jota olisi käsiteltävä Solvenssi II:n 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 447
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka 
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.”

5. Sen estämättä, mitä 4 kohdan 
2 alakohdassa säädetään, komissio voi 
301 a artiklan mukaisesti ja rajoitetun 
ajan ja EVLEV:n avustamana asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
valvontajärjestely, jota sovelletaan 
yrityksiin, joiden kotipaikka on kyseisessä 
kolmannessa maassa, vastaa väliaikaisesti 
I osaston IV luvussa säädettyä järjestelyä 
seuraavat suuntaa antavat periaatteet 
huomioon ottaen:

a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta 
ja soveltamisesta, joka voidaan arvioida 
vastaavaksi 3 kohdan mukaisesti ennen 
tämän ajanjakson päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan valvontajärjestely on 
riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
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tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
EVLEV:n laatimien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle ja EVLEV:lle puolen vuoden 
välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja 
perusperiaatteita.
Kun komissio on tehnyt ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti kolmatta maata 
koskevan päätöksen, kyseinen päätös on 
tunnustettava 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen kannalta sitovaksi.

Or. en

Tarkistus 448
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – e alakohta
Direktiivi 2009/138/EY 
260 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
6. Komissio voi tehdä 4 kohdassa 
tarkoitettuja kolmansien maiden 
toiminnan vakauden valvontajärjestelyjä 
koskevan päätöksen, jonka mukaan 
kolmas maa on täyttänyt 4 kohdassa ja 
delegoidussa säädöksessä vahvistetut 
ehdot.
Kyseiset päätökset on tehtävä Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
kuulemisen jälkeen 301 artiklan 
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2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen.

Or. en

Tarkistus 449
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 62 kohta – e alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kolmen vuoden kuluttua 
siirtymäkauden alkamisesta komission 
käynnistää arvioinnin kolmansien maiden 
edistymisestä kohti vastaavuutta 
seuraavien välitavoitteiden avulla:
a) vakavaraisuusjärjestely on 
riskiperusteinen
b) vakavaraisuusjärjestely sisältää 
Kansainvälisen vakuutusvalvojien 
järjestön periaatteisiin perustuvan 
riippumattoman valvontajärjestelmän
c) vakavaraisuusjärjestely toimii 
vakuutusmarkkinoilla, jotka ovat avoimia 
muilla oikeudenkäyttöalueilla toimiville 
(jälleen)vakuutusyhtiöille
Arvion päätelmien perusteella komission 
voi viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen 
jatkaa siirtymäkautta toiseksi 
viisivuotiskaudeksi.
Viiden vuoden kuluttua tapauksissa, 
joissa jäsenvaltio on edistynyt 
vastaavuuden saavuttamisessa, 
siirtymäkautta voidaan jatkaa uudeksi 
viisivuotiskaudeksi.

Or. en
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Perustelu

Vakuutustoiminnan pitkän aikavälin perspektiivien vuoksi ja sen merkitys huomioon ottaen, 
että vakuutusyhtiöt toimivat sisämarkkinoilla, viisi vuotta on liian lyhyt aika. 
Vakuutustoiminnassa tarvitaan suurempaa varmuutta, ja sen vuoksi olisi oltava mahdollista 
jatkaa siirtymäkautta uudeksi viisivuotiskaudeksi siinä tapauksessa, että vastaavuuden 
saavuttamisessa on edistytty. On muistettava, että 15 vuotta ei ollut riittävän pitkä aika 
Solvenssi II:n kehittämiseen Euroopan unionissa.

Tarkistus 450
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 69 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
308 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(69 a) Lisätään 308 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltio varmistavat 1 päivästä 
tammikuuta 2013 lähtien, että 
valvontaviranomaisilla on riittävät 
valtuudet käsitellä hakemuksia, jotka 
koskeva lupaa laskea 
vakavaraisuuspääomavaatimus sisäisen 
mallin perusteella, ja että 
valvontaviranomaiset ovat velvoitettuja 
käsittelemään mainitut hakemukset." 

Or. en

Perustelu

Yrityksiä ei pidä rangaista siitä, että ne eivät pysty käyttämään sisäistä malliaan siitä syystä, 
että sääntelyviranomainen on viivyttänyt niiden hakemusten käsittelyä. Koska hakemuksen 
käsittely, EVLEV:n mahdolliset toimet mukaan luettuina, saattaa kestää jopa 9 kuukautta, on 
välttämätöntä, että sääntelyviranomaiset voivat käsitellä sisäisen mallin käyttöä koskevat 
hakemukset 1. tammikuuta 2013 lähtien, jotta voidaan varmistaa, että käsittely voidaan 
saattaa päätökseen ajoissa ennen täytäntöönpanopäivää eli 1. tammikuuta 2014. 

Tarkistus 451
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, 41 artiklan 1 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kolme vuotta alkaen 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2014 saakka huolehdittava 
siitä, että vakuuttamiseen ja 
jälleenvakuuttamiseen sovelletaan 
pääoma- ja raportointivaatimuksia, jotka 
ovat voimassa niiden lainkäyttöalueella 
ennen 1 päivää tammikuuta 2013.
Rajoittamatta edellisen kohdan 
soveltamista valvontaviranomaiset voivat 
valvoakseen tietyn yrityksen edistymistä 
kohti Solvenssi II -direktiivin 
täytäntöönpanoa vaatia ad hoc -pohjalta 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä 
laskemaan jonkun tai kaikki seuraavista:
vakavaraisuuspääomavaatimus, 
vähimmäispääomavaatimus ja oman 
varallisuuden määrä ja määrittämään 
taseen ja tuloslaskelman tämän direktiivin 
mukaisesti, ja antamaan nämä tiedot 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 452
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, 41 artiklan 1 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kolme vuotta alkaen 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

3. 308 b artiklan mukaisesti 1. heinäkuuta 
2013 alkaen:

a) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
on laskettava estimaatit 
vakavaraisuuspääomavaatimuksille, 
vähimmäispääomavaatimuksille, omien 
varojen määrälle ja taseelle tämän 
direktiivin mukaisesti, ja toimitettava 
nämä tiedot valvontaviranomaisille;
b) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
on noudatettava 35 artiklan mukaisia 
ilmoitusvaatimuksia vuosittaisesta 
ilmoittamisesta valvontaviranomaisille; 
jäsenvaltiot voivat poistaa nämä 
ilmoitusvaatimukset sellaisilta vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksiltä, jotka eivät 
täytä kaikkia vaatimuksia 35 artiklan 
5 kohdan mukaisten asiaankuuluvien 
järjestelmien ja rakenteiden 
tarjoamisesta.

Or. de

Tarkistus 453
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, 41 artiklan 1 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kolme vuotta alkaen 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

3. Rajoittamatta 308 b artiklan 
soveltamista vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 alkaen

a) laskettava 
vakavaraisuuspääomavaatimus, 
vähimmäispääomavaatimus ja oman 
varallisuuden määrä sekä määritettävä 
tase ja tuloslaskelma tämän direktiivin 
mukaisesti,
b) annettava valvontaviranomaisille 
35 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka 
koskevat edellisessä alakohdassa 
säädettyjä vaatimuksia; mainitun tiedon 
viitepäivä on 1. päivänä heinäkuuta 2012 
tai sen jälkeen, mutta ennen 1. päivää 
heinäkuuta 2013; EVLEV määrittää 
käyttävät mallit.

Or. en

Perustelu

Solvenssi II ei vaadi tuloslaskelmaa, mutta sen sijaan se vaatii ilmoitusta omien varojen 
vaihteluanalyysiä. Johdonmukaisuuden vuoksi mainittua ilmoitusta olisi vaadittava myös 
vaiheistuksesta.

Tarkistus 454
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirtymäkauden aikana jäsenvaltiot 
voivat antaa vakuutus- ja 
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jälleenvakuutusyrityksille mahdollisuuden 
julkistaa tai sisällyttää 
valvontaraportteihin vain sellaiset tiedot, 
joita voidaan saada niiden nykyisillä 
järjestelmillä ja rakenteilla siinäkin 
tapauksessa, että niin toimiessaan 
jäsenvaltiot eivät noudata täysimääräisesti 
35, 51, 53 ja 55 artiklassa tarkoitettuja 
ilmoitusvaatimuksia;

Or. de

Tarkistus 455
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rajoittamatta 308 b artiklan 
soveltamista jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että valvontaviranomaisilla 
on valtuudet vaatia, että vakuutusyhtiöt ja 
jälleenvakuutusyhtiöt toimittavat 
35 artiklassa tarkoitetut 1 päivänä 
heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen päättyvää 
varainhoitovuotta koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Vakavaraisuussääntöjen asteittaisen täytäntöönpanon kannalta 35 artiklassa vaadittua 
ilmoittamista ei voida vaatia kokonaisuudessaan jo vuonna 2013. Sääntelyviranomaisille 
toimitettavien mallien laatiminen mainitun siirtymäkauden aikana voitaisiin antaa EVLEV:n 
tehtäväksi. 

Tarkistus 456
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, 75 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kymmenen vuotta alkaen 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

5. Asiaankuuluvat riskittömän koron 
aikakäyrät, joiden perusteella lasketaan 
paras arvio vakuutus- tai 
jällenvakuutusvelvoitteista, jotka 
vastaavat nykyisistä sopimuksista 
maksettuja maksuja, lasketaan edelleen 
direktiivin 2002/83/EY mukaisesti 
10 vuotta direktiivin 2009/138/EY 
täytäntöönpanon jälkeen, kun:
1. direktiivin 2002/83/EY viimeisenä 
soveltamispäivänä vakuutustekniset 
vastuuvelat laskettiin kansallisen 
lainsäädännön mukaan käyttäen korkoa, 
johon viitataan direktiivin 2002/83/EY 
20 artiklan 1 kohdan B alakohdan 
a alakohdan ii alakohdassa, ja
2. (jälleen)vakuutusyritys noudattaa 
edelleen 1 alakohdan vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vakuutusyhtiöiden toiminnan pitkäkestoisen luonteen vuoksi pienikin muutos mainittuun 
laskentaan saattaa aiheuttaa valtavia vaikutuksia vakuutusyhtiöille, koska ne ovat tehneet 
asiakkaidensa kanssa pitkäaikaisia sopimuksia nykyiseltä pohjalta. Jotta vaikutus pitkän 
aikavälin vakuutustuotteiden hintaan ja saatavuuteen voidaan minimoida, vakuutusyhtiöille 
on myönnettävä kohtuullinen siirtymäaika. Vakuutustuotteiden pitkän aikavälin luonteen 
perusteella 10 vuoden siirtymäaika olisi kohtuullinen.

Tarkistus 457
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirtymäkauden aikana jäsenvaltiot 
voivat antaa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille mahdollisuuden 
julkistaa tai sisällyttää 
valvontaraportteihin vain sellaiset tiedot, 
joita voidaan saada niiden nykyisillä 
järjestelmillä ja rakenteilla siinäkin 
tapauksessa, että niin toimiessaan 
jäsenvaltiot eivät noudata täysimääräisesti 
254 artiklan 2 kohdassa ja 256 artiklassa 
tarkoitettuja ilmoitusvaatimuksia;

Or. de

Tarkistus 458
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 7 kohdan 
mukaisesti, 94 artiklaa ei sovelleta 
jaksolla, joka kestää enintään kymmenen 
vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä.

7. Komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset, joissa se määrittää 308 artiklan 
b kohdan g alakohdassa tarkoitetut omat 
perusvarat ja siirtymätoimet ja joissa 
edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
27 artiklan, direktiivin 73/239/EY 
16 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 
36 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat vakuutusteknisen 
vastuuvelan muodostamista.

Or. en
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Tarkistus 459
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 7 kohdan 
mukaisesti, 94 artiklaa ei sovelleta 
jaksolla, joka kestää enintään kymmenen 
vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä.

7. Rajoittamatta 94 artiklan soveltamista, 
omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät, 
jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja joita 310 artiklassa 
tarkoitettujen direktiivien mukaan 
voitaisiin käyttää täyttämään käytettävissä 
olevan solvenssimarginaalin vaatimukset 
vähintään 50 prosenttiin 
solvenssimarginaalista, sijoitetaan oman 
perusvarallisuuden luokkaan 1 enintään 
20 vuoden ajaksi kyseisestä 
päivämäärästä.
Rajoittamatta 94 artiklan soveltamista, 
omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät, 
jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja joita 310 artiklassa 
tarkoitettujen direktiivien mukaan 
voitaisiin käyttää täyttämään käytettävissä 
olevan solvenssimarginaalin vaatimukset 
vähintään 25 prosenttiin 
solvenssimarginaalista, sijoitetaan oman 
perusvarallisuuden luokkaan 2 enintään 
20 vuoden ajaksi kyseisestä 
päivämäärästä.

Or. it

Perustelu

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia lainoja koskevan uuden 
luokittelujärjestelmän käyttöönotto mutkistaisi asioita tarpeettomasti; sen sijaan, että siirtymä 
Solvenssi II:een olisi asteittainen, siirtymä aiheuttaisi mullistuksia rahoitusmarkkinoilla, 
vääristäisi markkinoita ja lisäisi pääoman kustannuksia. Pitempi siirtymäkausi olisi parempi, 
koska yrityksillä olisi riittävästi aikaa maksaa ennen Solvenssi II:n voimaantuloa 
hankkimansa etuoikeusasemaltaan huonommat velat.
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Tarkistus 460
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun
säädöksen 308 b artiklan 7 kohdan 
mukaisesti, 94 artiklaa ei sovelleta 
jaksolla, joka kestää enintään kymmenen 
vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä.

7. Rajoittamatta 94 artiklan soveltamista, 
omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät, 
jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja joita 310 artiklassa 
tarkoitettujen direktiivien mukaan 
voitaisiin käyttää täyttämään käytettävissä 
olevan solvenssimarginaalin vaatimukset 
vähintään 50 prosenttiin 
solvenssimarginaalista, sijoitetaan oman 
perusvarallisuuden luokkaan 1 enintään 
20 vuoden ajaksi 309 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä.
Rajoittamatta 94 artiklan soveltamista, 
omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät, 
jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja joita 310 artiklassa 
tarkoitettujen direktiivien mukaan 
voitaisiin käyttää täyttämään käytettävissä 
olevan solvenssimarginaalin vaatimukset 
vähintään 25 prosenttiin 
solvenssimarginaalista, sijoitetaan oman 
perusvarallisuuden luokkaan 2 enintään 
20 vuoden ajaksi 309 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Tämä huomautus ja muokkausehdotus koskee myös asiakirjan 2011/0006 (COD) 308 b 
artiklan g kohtaa.
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Tarkistus 461
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Kun lasketaan osakeriskialamoduulia 
vakiokaavan mukaisesti ilman 
304 artiklassa säädettyä poikkeusta, 
vakioparametrit, joita käytetään 
osakkeisiin, jotka yritys on ostanut 
31 päivänä joulukuuta 2013 tai ennen 
sitä, lasketaan seuraavien painotettuna 
keskiarvona:
a) vakioparametri, jota käytetään, kun 
lasketaan osakeriskialamoduulia 
304 artiklan mukaisesti, ja
b) vakioparametri, jota käytetään, kun 
lasketaan osakeriskialamoduulia 
vakiokaavan mukaisesti ilman 
304 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa.
Edellä b kohdassa ilmaistun parametrin 
painotusta lisätään vähintään 
lineaarisesti kunkin vuoden lopussa 
nollasta prosentista alkamisvuonna
1 päivänä tammikuuta 2014 sataan 
prosenttiin 10 vuotta 1 päivän 
tammikuuta 2014 jälkeen.
Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, 
joissa täsmennetään noudatettavat 
menettelyt ja kriteerit, mukaan luettuina 
osakkeet, joihin siirtymätoimenpidettä 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 462
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Kun lasketaan osakeriskialamoduulia 
vakiokaavan mukaisesti ilman 
304 artiklassa säädettyä poikkeusta, 
vakioparametrit, joita käytetään 
osakkeisiin, jotka yritys on ostanut 
31 päivänä joulukuuta 2013 tai ennen 
sitä, lasketaan seuraavien painotettuna 
keskiarvona:
a) vakioparametri, jota käytetään, kun 
lasketaan osakeriskialamoduulia 
304 artiklan mukaisesti, ja
b) vakioparametri, jota käytetään, kun 
lasketaan osakeriskialamoduulia 
vakiokaavan mukaisesti ilman 
304 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa.
Edellä b kohdassa ilmaistun parametrin 
painotusta lisätään vähintään 
lineaarisesti kunkin vuoden lopussa 
nollasta prosentista alkamisvuonna 
1 päivänä tammikuuta 2014 sataan 
prosenttiin 10 vuotta 1 päivän 
tammikuuta 2014 jälkeen.
Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, 
joissa täsmennetään noudatettavat 
menettelyt ja kriteerit, mukaan luettuina 
osakkeet, joihin siirtymätoimenpidettä 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Siirtymävaihe on tarpeen, jotta ei aiheuteta haittaa pitkän aikavälin investoinneille.

Tarkistus 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jos kotijäsenvaltiot tämän direktiivin 
soveltamispäivän sovelsivat säännöksiä, 
joihin viitataan direktiivin 2003/41/EY 
4 artiklassa, tällainen kotijäsenvaltiot 
voivat direktiivin 2003/41/EY 
uudelleentarkastelun loppuun 
saattamiseen asti edelleen soveltaa 
antamiaan lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä noudattaakseen 
direktiivin 2002/83/EY 1–19, 27–30, 32–
35 ja 37–67 artiklaa sellaisina kuin ne 
ovat voimassa direktiivin 2002/83/EY 
viimeisenä voimassaolopäivänä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2003/41/EU (lisäeläkedirektiivi) 4 artikla antaa jäsenvaltioille tällä hetkellä 
mahdollisuuden varmistaa, että samoja vakavaraisuussääntöjä sovelletaan sekä ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin että lisäeläkkeitä tarjoaviin vakuutusyhtiöihin. 
Tasapuolisten kilpailuedellytysten säilyttämiseksi siihen asti kunnes lisäeläkedirektiivin 
uudelleentarkastelu on päättynyt, Solvenssi II -direktiiviin olisi sisällytettävä säännös 
ammatillisia lisäeläkkeitä koskevasta siirtymäajasta.

Tarkistus 464
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. Jos kotijäsenvaltiot tämän direktiivin 
soveltamispäivän sovelsivat säännöksiä, 
joihin viitataan direktiivin 2003/41/EY 
4 artiklassa, tällainen kotijäsenvaltiot 
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voivat direktiivin 2003/41/EY 
uudelleentarkastelun loppuun 
saattamiseen asti edelleen soveltaa 
antamiaan lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä noudattaakseen 
direktiivin 2002/83/EY 1–19, 27–30, 32–
35 ja 37–67 artiklaa sellaisina kuin ne 
ovat voimassa direktiivin 2002/83/EY 
viimeisenä voimassaolopäivänä.

Or. en

Tarkistus 465
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 71 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Siirtymäajat:
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksille tai vakuutus-
ja jälleenvakuutusryhmille, joiden taseen 
loppusumma on alle 25 miljardia euroa ja 
jotka eivät noudata 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
310 artiklassa tarkoitettuna päivänä, 
enintään kahden vuoden lisäajan 
edellyttäen, että nämä yritykset tai ryhmät 
ovat 138 artiklan 2 kohdan ja 142 artiklan 
mukaisesti esittäneet 
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi 
toimenpiteet, jotka ne aikovat tätä varten 
toteuttaa.

(a) määritetään 308 a artiklan 1 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja ne 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat järjestelmiä ja rakenteita, jotka 
yrityksillä on oltava käytössä, jotta ne 

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksille, jotka eivät 
noudata täysimääräisesti 35 artiklan 
5 kohdan ja 55 artiklan 1 kohdan 
mukaisia vaatimuksia asianmukaisista 
järjestelmistä ja rakenteista 310 artiklassa 
tarkoitettuna päivänä, enintään kahden 
vuoden lisäajan.
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voivat antaa niiltä edellytetyt 
valvontatarkoituksiin annettavat tiedot, ja 
edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
13 artiklan, direktiivin 84/641/EY 
11 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 
17 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja 
asiakirjojen toimittamista määrärajoin;
b) määritetään 308 a artiklan 2 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuotta, 
mahdollinen siirtymäkauden vaiheistus, 
vaatimus, jonka mukaan sen 
toteamisessa, täyttyvätkö 
lisäpääomavaatimuksen määräämiselle 
37 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla 
asetetut ehdot, on otettava 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen sijasta 
huomioon 308 a artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
perusoletukset, ja lisäpääomavaatimuksen 
laskenta käyttäen standardikaavan 
mukaan määritetyn 
vakavaraisuusvaatimuksen sijasta 
siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
kalibrointi- ja todennäköisyysmääritteitä; 

3. Tuona aikana jäsenvaltiot voivat antaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille, 
jotka eivät noudata täysimääräisesti 
vaatimuksia 51 artiklassa ja 53–
55 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
julkistamisesta, mahdollisuuden julkistaa 
ainoastaan tiedot, jotka 
täytäntöönpannuista järjestelmistä ja 
rakenteista on mahdollista saada.

c) määritetään 308 a artiklan 3 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus ja ne siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat 
hallintojärjestelmää ja sitä, missä määrin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava 41–49 artiklassa 
tarkoitettuja järjestelmiä, toimintoja ja 
vaatimuksia siirtymäkauden aikana, ja 
edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
10 artiklan, direktiivin 84/641/EY 
9 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusryhmille, jotka eivät 
noudata täysimääräisesti 254 artiklan 
mukaisia vaatimuksia asianmukaisista 
järjestelmistä ja rakenteista 
310 a artiklassa tarkoitettuna päivänä, 
enintään kahden vuoden lisäajan.
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15 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
joissa edellytetään asianmukaista 
hallintojärjestelmää ja sisäistä 
tarkastusta; 
d) määritetään 308 a artiklan 4 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja mahdolliset 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat niiden tietojen sisältöä ja 
ajoitusta, jotka vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on julkistettava, 
ja edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä on ainakin 
vaadittava julkistamaan kertomus, jossa 
on yleisluontoinen yhteenveto 51 artiklan 
1 kohdassa luetelluista tiedoista; 

5. Tuona aikana jäsenvaltiot voivat antaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmille, 
jotka eivät noudata täysimääräisesti 
vaatimuksia 256 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen julkistamisesta, mahdollisuuden 
julkistaa ainoastaan tiedot, jotka 
täytäntöönpannuista järjestelmistä ja 
rakenteista on mahdollista saada.

e) määritetään 308 a artiklan 5 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus, sekä varat ja 
velat, joihin on sovellettava arvostusta 
koskevia siirtymäkauden vaatimuksia, ja 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat määritettyjen varojen ja velkojen 
arvostuksessa käytettäviä menetelmiä ja 
oletuksia, ja edellytetään, että vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava ainakin niitä kyseisten 
varojen ja velkojen arvostamista koskevia 
jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka olivat 
voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012;

6. Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat 
erät, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja jotka täyttävät jäljempänä 
esitetyt edellytykset, sijoitetaan 94 artiklan 
1 kohtaa ja 230 artiklaa sovellettaessa 
luokkaan 1 enintään 10 vuoden ajaksi 
310 artiklassa tarkoitetusta päivästä:

f) määritetään 308 a artiklan 6 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus ja ne siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
laskennassa siirtymäkauden aikana 
käytettäviä metodiikkoja ja oletuksia, ja 
edellytetään, että , jotka yrityksillä on 
oltava käytössä antaakseen niiltä 

a) erä on toissijainen kaikkien 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien sekä 
etuoikeudettomien saatavien haltijoiden 
saataviin nähden;
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edellytetyt valvontatarkoituksiin 
annettavat tiedot, ja joissa edellytetään, 
että vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
on noudatettava ainakin niitä direktiivin 
2002/83/EY 20 artiklan, direktiivin 
73/239/EY 15 artiklan ja direktiivin 
2005/68/EY 32 artiklan nojalla annettavia 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
muodostamista;
g) määritetään 308 a artiklan 7 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus, oman varallisuuden erät, 
joihin sovelletaan siirtymäkauden 
vaatimuksia, ja siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat oman 
varallisuuden erien luokittelua ja joita 
sovelletaan kyseisiin määritettyihin oman 
varallisuuden eriin, ja edellytetään, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
siirtymäkauden aikana noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
27 artiklan, direktiivin 73/239/ETY 
16 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 
36 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat oman varallisuuden eriä;

b) erä on maksettavissa takaisin tai 
lunastettavissa ainoastaan vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen valinnan 
mukaan, eikä siihen saa kuulua 
rajoitettuja kannustimia maksaa erä 
takaisin tai lunastaa se ennen kuin erän 
liikkeeseenlaskemisesta on kulunut 
10 vuotta; erän takaisinmaksulle tai 
lunastamiselle on saatava etukäteen 
valvontaviranomaisten hyväksyntä;

h) määritetään 308 a artiklan 8 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja mahdolliset 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskentaa ja käyttöä. Siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskenta voi merkitä muutoksia niihin 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavan painotuksiin, 
skenaarioihin, korrelaatiokertoimiin ja 
parametreihin, joita sovellettaisiin 
muussa tapauksessa. Delegoidussa 
säädöksessä on myös edellytettävä, että 

c) erään ei liity rasituksia, eikä erä saa 
liittyä mihinkään muuhun liiketoimeen, 
joka yhdessä kyseisen erän kanssa 
tarkasteltuna voisi johtaa siihen, että erä 
ei täytä 94 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa asetettuja 
vaatimuksia;
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vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimusta, joka ei 
ylitä vakavaraisuuspääomavaatimusta 
eikä alita määrää, joka saadaan 
laskemalla yhteen 
vähimmäispääomavaatimus ja 
50 prosentin osuus 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja 
vähimmäispääomavaatimuksen välisestä 
erotuksesta;
i) määritetään 308 a artiklan 9 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 220–229, 
230–233 ja 235 artiklassa ryhmän 
vakavaraisuuden laskentamenetelmien 
osalta määritetyssä ryhmän 
vakavaraisuuden laskennassa käytettävän 
laskentamenetelmän valintaan ja yleisiin 
periaatteisiin. Delegoiduissa säädöksissä 
voidaan määrittää myös muutokset, jotka 
liittyvät ryhmän vakavaraisuuden 
laskentaan 213 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 
ryhmävalvonnan yhteydessä, jos 
vastaavaa valvontaa ei ole 262 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Kyseiste ryhmän 
omien varojen laskentaan ja ryhmän 
vakavaraisuuspääomavaatimukseen 
tehtävien muutosten on johduttava 
sellaisista omien varojen luokittelua ja 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
koskevista siirtymäkauden vaatimuksista, 
joita sovelletaan yksittäisten vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten tasolla 
308 a artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana. Delegoidussa 
säädöksessä on edellytettävä, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
varmistettava, että hyväksyttävät omat 
varat ovat saatavilla ryhmän tasolla 
ottaen huomioon 308 a artiklan 7 kohdan 
mukaiset siirtymäsäännökset. Kyseisten 
hyväksyttävien omien varojen on 
vastattava ainakin ryhmän 
vakavaraisuusvaatimusta, joka on 
laskettava 308 a artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun siirtymäkauden 

d) erä on kokonaan maksettu ja 
eräpäivätön ja se kattaa tappiot toimintaa 
keskeyttämättä;
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vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskentamenetelmän tai siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
määrän mukaan; 
j) määritetään 254 artiklan 2 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 
ryhmävalvonnan harjoittamisesta 
vastaaville viranomaisille esitettäviin 
tietoihin ja johtuvat yksittäisten vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritysten tasolla 
noudatettavia valvontaviranomaisten 
ilmoitusmenettelyjä koskevista 
vaatimuksista, joita sovelletaan 
308 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana; 

e) erän yhteydessä on mahdollisuus 
peruuttaa kyseistä erää koskevien 
korkojen tai osinkojen maksu tai lykätä 
sitä rahoitusmarkkinoiden 
ongelmatilanteissa.

k) määritetään 256 artiklan 1 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 
julkistettavien tietojen sisältöön ja 
ajoitukseen ja jotka johtuvat yksittäisten 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten 
tasolla noudatettavista tietojen 
julkistamisvaatimuksista, joita sovelletaan 
308 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana.”

7. Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat 
erät, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja jotka täyttävät jäljempänä 
esitetyt edellytykset, sijoitetaan 94 artiklan 
2 kohtaa ja 230 artiklaa sovellettaessa 
luokkaan 2 enintään 10 vuoden ajaksi 
310 artiklassa tarkoitetusta päivästä:

a) erä on toissijainen kaikkien 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien sekä 
etuoikeudettomien saatavien haltijoiden 
saataviin nähden;
b) erä on eräpäivätön tai sen 
alkuperäinen maturiteetti on vähintään 
5 vuotta; erääntymispäivänä pidetään 
ensimmäistä sopimusperusteista 
mahdollisuutta maksaa erä takaisin tai 
lunastaa se; kyseisen erän vaihtamista 
toiseen vähintään samanlaatuiseen oman 
perusvarallisuuden erään tai 
muuntamista sellaiseksi ei pidetä 
takaisinmaksuna tai lunastamisena; 
vaihtamiselle tai muuntamiselle on 
saatava valvontaviranomaisen 
hyväksyntä;
c) erä on maksettavissa takaisin tai 
lunastettavissa ainoastaan vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen valinnan 
mukaan, eikä siihen saa kuulua 
rajoitettuja kannustimia maksaa erä 
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takaisin tai lunastaa se ennen kuin erän 
liikkeeseenlaskemisesta on kulunut 
10 vuotta; erän takaisinmaksulle tai 
lunastamiselle on saatava etukäteen 
valvontaviranomaisten hyväksyntä;
d) erään ei liity rasituksia, eikä erä saa 
liittyä mihinkään muuhun liiketoimeen, 
joka yhdessä kyseisen erän kanssa 
tarkasteltuna voisi johtaa siihen, että erä 
ei täytä 94 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa asetettuja 
vaatimuksia;
e) erä on kokonaan maksettu.
8. Kun on kyse vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksistä, jotka 
sijoittavat uudelleenjärjesteltyihin 
lainoihin perustuviin vaihdantakelpoisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusinstrumentteihin, jotka on 
laskettu liikkeeseen ennen 1 päivää 
tammikuuta 2011, 135 artiklan 2 kohdan 
1 a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 
sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2014, 
mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että 
uusia suojattavia vastuita lisätään tai 
korvataan 31 päivän joulukuuta 2014 
jälkeen.
9. Kolmannet maat, jotka soveltavat 
lainsäädäntöä, joka on tunnustettu tätä 
direktiiviä vastaavaksi, voivat soveltaa 
tässä artiklassa säädettyjä siirtymäkauden 
toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 466
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 71 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 b artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa

Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksille tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutusryhmille, joiden taseen 
loppusumma on alle 25 miljardia euroa ja 
jotka eivät noudata 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
310 a artiklassa tarkoitettuna päivänä, 
enintään kahden vuoden lisäajan 
edellyttäen, että nämä yritykset tai ryhmät 
ovat 138 artiklan 2 kohdan ja 142 artiklan 
mukaisesti esittäneet 
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi 
toimenpiteet, jotka ne aikovat tätä varten 
toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 467
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 71 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 b artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

g) määritetään 308 a artiklan 7 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus, oman varallisuuden erät, 
joihin sovelletaan siirtymäkauden 
vaatimuksia, ja siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat oman 
varallisuuden erien luokittelua ja joita 
sovelletaan kyseisiin määritettyihin oman 
varallisuuden eriin, ja edellytetään, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
siirtymäkauden aikana noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
27 artiklan, direktiivin 73/239/ETY 
16 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 

g) poiketen siitä, mitä 94 artiklassa 
säädetään, perusvarallisuuteen kuuluvat 
erät, jotka täyttävät komission 
308 a artiklan 7 kohdan mukaisesti 
hyväksymissä delegoiduissa säädöksissä 
säädetyt kriteerit, sijoitetaan 1 päivästä 
tammikuuta 2014 lähtien enintään 
10 vuoden ajaksi oman 
perusvarallisuuden luokkaan 1 tai 
luokkaan 2.
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36 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat oman varallisuuden eriä;

Or. en

Tarkistus 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 71 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 b artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

g) määritetään 308 a artiklan 7 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus, oman varallisuuden erät, 
joihin sovelletaan siirtymäkauden 
vaatimuksia, ja siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat oman 
varallisuuden erien luokittelua ja joita 
sovelletaan kyseisiin määritettyihin oman 
varallisuuden eriin, ja edellytetään, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
siirtymäkauden aikana noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
27 artiklan, direktiivin 73/239/ETY 
16 artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 
36 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat oman varallisuuden eriä;

g) ennen 309 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua päivämäärää 
muodostuneisiin vakuutusvastuisiin, 
joihin sovellettavassa 
sääntelyjärjestelmässä asiaankuuluvaan 
riskittömään korkokäyrään sisällytetään 
mainittuun päivämäärään saakka 
asianmukainen epälikvidisyyspreemio, 
voidaan 77 artiklan a alakohdan ja 
86 artiklan soveltamista varten edelleen 
soveltaa mainittua lähestymistapaa 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
laskennassa 10 vuoden ajan 
310 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
lähtien;

Or. en

Tarkistus 469
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 74 kohta
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Direktiivi 2009/138/EY
311 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 
VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2013".

"Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184,
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 
VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2014".

Jäsenvaltioiden on 309 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä lähtien 
varmistettava, että valvontaviranomaisilla 
on riittävät valtuudet toteuttaa 90 ja 
95 artiklan, 104 artiklan 7 kohdan, 112, 
113, 211, 230 ja 308 artiklan mukainen 
arviointi.

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeää myöntää riittävästi aikaa delegoitujen säädösten sisältöä koskevan 
oikeusvarmuuden toteamisen ja Solvenssi II:n täysimittaisen täytäntöönpanon välille siten, 
että yritykset voivat mukauttaa järjestelmiään ja ottaa käyttöön tarvittavia menettelyjä. 
Vaikka Solvenssi II:n saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtuukin tietyn 
aikajakson puitteissa, lisäaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen ja täysimittaisen 
soveltamisen välillä on tarpeen valvojien ja toimialan kannalta.

Tarkistus 470
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 74 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
311 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 

”Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 
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VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2013.

VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2014.

Jäsenvaltioiden on 309 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä lähtien 
varmistettava, että valvontaviranomaisilla 
on riittävät valtuudet toteuttaa 90 ja 
95 artiklan, 104 artiklan 7 kohdan, 112, 
113, 211, 227, 230 ja 231 artiklan, 233 
artiklan 5 kohdan sekä 260 ja 308 a 
artiklan mukainen arviointi.

Or. en

Tarkistus 471
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 74 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
311 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 
VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2013.

Sen 308 a ja 308 b artiklaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2013. Sen 1–3, 5–
9, 11 ja 12 artiklaa, 15 artiklaa–17 artiklan 
2 kohtaa, 19–22, 24, 25, 33 ja 57 artiklaa, 
58 artiklan 1 kohtaa–58 artiklan 7 kohtaa, 
59–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 149–161, 
168–171, 174–177, 179–184, 186–189, 
191, 193–209, 267–300, 302 ja 305–308
artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja VII 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.
Edellä mainittu antaa komissiolle 
mahdollisuuden hyväksyä tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet ennen 
soveltamispäivämäärää.

Or. en

Tarkistus 472
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Uudelleentarkastelu
Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015 kertomuksen, jossa 
esitetään, ovatko Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittaneet tässä 
direktiivissä säädetyt teknisten sääntely-
ja täytäntöönpanostandardien luonnokset 
riippumatta siitä, onko niiden 
toimittaminen pakollista tai 
vapaaehtoista, ja liittää siihen tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia.

Or. fr


