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Módosítás 289
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2007. és a 2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, egyedi eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A tagállami szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést 
tartani korunk integrálódó és 
összekapcsolódó európai pénzügyi 
piacaival, amelyeken a pénzügyi 
vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
hatóságok közötti együttműködés, 
összehangolás, az uniós jog
alkalmazásában megvalósított 
következetesség és a bizalom terén is.

Or. fr

Indokolás

Átfogó preambulumbekezdés: EBH, EÉPH, EBFH, Omnibus I

Módosítás 290
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A pénzügyi válságot megelőzően és a 
válság ideje alatt az Európai Parlament 
több állásfoglalásában is az európai 
felügyelet fokozottabb integrációjára 
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szólított fel annak érdekében, hogy uniós 
szinten valamennyi szereplő számára 
valóban egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítsanak, és tükrözzék a pénzügyi 
piacoknak az Unión belüli erősödő 
integrációját („A pénzügyi piacok 
keretrendszerének megvalósítása: 
cselekvési terv” című bizottsági 
közleményről szóló 2000. április 13-i 
állásfoglalásában, az Európai Unió 
prudenciális felügyeleti szabályairól szóló 
2002. november 21-i állásfoglalásában, 
„A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
szakpolitikáról (2005–2010) – fehér 
könyv” című 2007. július 11-i 
állásfoglalásában, a fedezeti alapokról és 
magántőkéről szóló, a Bizottsághoz 
intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. 
szeptember 23-i állásfoglalásában, „A 
Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a 
jövőbeli felügyeleti struktúra” című, a 
Bizottsághoz intézett ajánlásokat 
tartalmazó 2008. október 9-i 
állásfoglalásában, a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról 
(Szolvencia II) szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló módosított 
javaslatról szóló 2009. április 22-i 
álláspontjában, valamint a hitelminősítő 
intézetekről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló 2009. április 23-i álláspontjában).

Or. fr

Indokolás

Átfogó preambulumbekezdés: EBH, EÉPH, EBFH, Omnibus I

Módosítás 291
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
-1 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) 2008 novemberében a Bizottság 
azzal bízta meg a Jacques de Larosière 
vezette magas szintű csoportot, hogy 
készítsen ajánlásokat az európai 
felügyeleti szabályok megszilárdításának 
módjáról a polgárok magasabb szintű 
védelme és a pénzügyi rendszerbe vetett 
bizalom helyreállítása céljából. A 2009. 
február 25-én bemutatott végső 
jelentésében (a továbbiakban: Larosière-
jelentés) a magas szintű csoport azt 
javasolta, hogy a jövőbeli pénzügyi 
válságok kockázatának és súlyosságának 
csökkentése érdekében meg kell erősíteni 
a felügyeleti keretet. A magas szintű 
csoport ennek megfelelően a pénzügyi 
szektor felügyeleti struktúrájának 
nagyszabású reformját ajánlotta az 
Unióban. A Larosière-jelentés továbbá azt 
ajánlotta, hogy indokolt létrehozni a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét (PFER), amely három európai 
felügyeleti hatóságból (EFH) – egy a 
bank-, egy az értékpapír-, egy pedig a 
biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor 
felügyeletére –, és az Európai 
Rendszerkockázati Tanácsból áll.

Or. fr

Indokolás

Átfogó preambulumbekezdés: EBH, EÉPH, EBFH, Omnibus I

Módosítás 292
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
-1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A pénzügyi stabilitás előfeltétele 



PE472.278v01-00 6/144 AM\877719HU.doc

HU

annak, hogy a reálgazdaság 
munkahelyeket, hitelt és növekedést 
teremtsen. A pénzügyi válság komoly 
hiányosságokra mutatott rá a pénzügyi 
felügyelet területén, amely képtelen volt 
előre felismerni a kedvezőtlen 
makroprudenciális fejleményeket és 
megakadályozni a pénzügyi rendszeren 
belüli kockázatok túlzott mértékű 
felhalmozódását.

Or. fr

Indokolás

Átfogó preambulumbekezdés: EBH, EÉPH, EBFH, Omnibus I

Módosítás 293
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Tanács 2009. június 18-i 
és 19-i ülését követő következtetéseiben azt 
javasolta, hogy hozzák létre a három új 
EFH-ból álló Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét. A rendszer céljául a 
nemzeti felügyelet minőségének és 
következetességének javítását, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletének szigorítását és a 
belső piac összes pénzügyi intézményére 
alkalmazandó egységes európai 
szabálykönyv létrehozását indokolt 
kitűzni. Az Európai Tanács kiemelte, hogy 
az EFH-t a hitelminősítő intézetekre 
kiterjedő felügyeleti hatáskörrel is fel kell 
ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy 
készítsen elő különös javaslatokat a 
tekintetben, hogy a PFER miként 
játszhatna határozott szerepet a 
válsághelyzetekben.
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Or. fr

Indokolás

Átfogó preambulumbekezdés: EBH, EÉPH, EBFH, Omnibus I

Módosítás 294
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) eredményes 
működése érdekében módosítani szükséges 
azokat az uniós jogszabályokat, amelyek 
érintik a három Hatóság működését. E 
módosítások meghatározzák az európai 
felügyeleti hatóságok egyes hatásköreinek 
hatályát, egyesítik a vonatkozó uniós 
jogszabályokban létrehozott jelenleg 
érvényes folyamatok bizonyos hatásköreit, 
és olyan módosításokat eszközölnek, 
amelyek biztosítják a Hatóságok 
zökkenőmentes és eredményes működését 
a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere keretében.

(2) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) eredményes 
működése érdekében módosítani szükséges 
azokat az uniós jogszabályokat, amelyek 
érintik a három Hatóság működését. E 
módosítások meghatározzák az európai 
felügyeleti hatóságok egyes hatásköreinek 
hatályát, egyesítik a vonatkozó uniós 
jogszabályokban létrehozott jelenleg 
érvényes folyamatok bizonyos hatásköreit, 
olyan módosításokat eszközölnek, amelyek 
biztosítják a Hatóságok zökkenőmentes és 
eredményes működését a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszere keretében, 
és a Közösség által teljes mértékben 
finanszírozott költségvetést biztosítanak. 
Amennyiben egy Hatóságra új feladatokat 
ruháznak, költségvetését a lehető 
leghamarabb ki kell igazítani, hogy el 
tudja látni ezeket az új feladatokat.

Or. en

Módosítás 295
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) eredményes 
működése érdekében módosítani szükséges 
azokat az uniós jogszabályokat, amelyek 
érintik a három Hatóság működését. E 
módosítások meghatározzák az európai 
felügyeleti hatóságok egyes hatásköreinek 
hatályát, egyesítik a vonatkozó uniós 
jogszabályokban létrehozott jelenleg 
érvényes folyamatok bizonyos hatásköreit, 
és olyan módosításokat eszközölnek, 
amelyek biztosítják a Hatóságok 
zökkenőmentes és eredményes működését 
a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere keretében.

(2) A többek között a hosszú távú 
befektetéshez kedvező feltételek 
biztosítását lehetővé tevő Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének 
(ESFS) eredményes működése érdekében 
módosítani szükséges azokat az uniós 
jogszabályokat, amelyek érintik a három 
Hatóság működését. E módosítások 
meghatározzák az európai felügyeleti 
hatóságok egyes hatásköreinek hatályát, 
egyesítik a vonatkozó uniós 
jogszabályokban létrehozott jelenleg 
érvényes folyamatok bizonyos hatásköreit, 
és olyan módosításokat eszközölnek, 
amelyek biztosítják a Hatóságok 
zökkenőmentes és eredményes működését 
a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere keretében. Az európai 
felügyeleti hatóságok számára kiutalt 
költségvetést a hatásköreik terjedelméhez 
kellene igazítani abban az esetben, ha 
azok változnának.

Or. fr

Módosítás 296
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 
működőképességének növeléséhez. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 
működőképességének növeléséhez. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 
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kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben a(z)…/…./ 
irányelv [Omnibus I] megállapította e 
területek első csoportját, ez az irányelv 
további területeket határoz meg, különösen 
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül.

kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben az európai 
felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság), az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköréről 
szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
megállapította e területek első csoportját, 
ez az irányelv további területeket határoz 
meg, különösen a 2002/92/EK, a 
2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül. Ez az 
irányelv nem terjedhet ki a 2003/41/EK 
irányelvre, amelynek felülvizsgálatára a 
Bizottságnak 2012 végéig kell javaslatot 
tennie.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja felül a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvet, és tanácsadási 
felhívást küldött az EIOPA-nak, amely tartalmazza a nyugdíjalapok szavatolótőke-
szükségletét is. A tanácsadási felhívás megfelelő hatásvizsgálatot is tartalmaz, és azt 
felhasználják a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló II. irányelv 
előkészítésekor, amely 2012 harmadik negyedévére várható.

Módosítás 297
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 
működőképességének növeléséhez. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 
kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben a(z)…/…./ 
irányelv [Omnibus I] megállapította e 
területek első csoportját, ez az irányelv 
további területeket határoz meg, különösen 
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül.

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 
működőképességének további növeléséhez 
és a mikroszintű felügyelet 
eredményesebb megvalósításához. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 
kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben a(z)…/…./ 
irányelv [Omnibus I] megállapította e 
területek első csoportját, ez az irányelv 
további területeket határoz meg, különösen 
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül.

Or. lt

Módosítás 298
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 

(3) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes szabálykönyvet, amelynek révén 
biztosítható a következetes harmonizáció 
és a szabályok egységes alkalmazása, ami 
hozzájárul a belső piac 
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működőképességének növeléséhez. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 
kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben a(z)…/…./ 
irányelv [Omnibus I] megállapította e 
területek első csoportját, ez az irányelv 
további területeket határoz meg, különösen 
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül.

működőképességének további növeléséhez 
és a mikroszintű felügyelet 
eredményesebb megvalósításához. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek 
arról, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a vonatkozó jogszabályokban 
kifejezetten meghatározott területeken 
technikaistandard-tervezeteket 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 290. és 291. 
cikkének megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló vagy végrehajtási aktus által 
történő elfogadásra. Miközben a(z)…/…./ 
irányelv [Omnibus I] megállapította e 
területek első csoportját, ez az irányelv 
további területeket határoz meg, különösen 
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelv 
tekintetében, további területek jövőbeli 
hozzáadásának sérelme nélkül.

Or. lt

Módosítás 299
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Szolvencia II. szerinti végrehajtási 
intézkedések előkészítése és az azokkal 
kapcsolatos konzultáció előrehaladott 
szakaszban van, és ezért a korai lezárás 
érdekében ezeket a végrehajtási 
intézkedéseket be kell fejezni. Az ezt 
követő kiigazításokat a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra vonatkozó 
eljárások és az azokban előírt 
szabályozástechnikai standardok alapján 
kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 300
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A végrehajtási aktusok átfogó 
jellege miatt az Európai Parlament és a 
Tanács számára az értesítés időpontjától 
számítva három hónapot kell biztosítani a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy a 
szabályozástechnikai standard 
kifogásolására. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak további három hónapra 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ESFS által létrehozott új 
felügyeleti architektúrában a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük az európai felügyeleti 
hatóságokkal. A vonatkozó jogszabályok 
módosításával célszerű biztosítani, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok létrehozására 
irányuló, Bizottság által előterjesztett 
rendeletekben szereplő 
információmegosztási kötelezettségek előtt 
ne álljanak jogi akadályok.

(15) Az ESFS által létrehozott új 
felügyeleti architektúrában a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük az európai felügyeleti 
hatóságokkal. A vonatkozó jogszabályok 
módosításával célszerű biztosítani, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok létrehozására 
irányuló, Bizottság által előterjesztett 
rendeletekben szereplő 
információmegosztási kötelezettségek előtt 
ne álljanak jogi akadályok, valamint hogy 
az adatszolgáltatás ne okozzon felesleges 
bürokratikus terheket.

Or. hu
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Módosítás 302
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A társaságok eszközeinek teljes 
felsorolása elengedhetetlen a felügyeleti 
szervek számára ahhoz, hogy megfelelően 
értékeljék a pénzügyi kockázatokat. Ez 
különösen fontos a 2009/138/EK irányelv 
keretében, mivel a társaságok a 
befektetések gondos kezelésének elvével 
összhangban szabadon hozzák meg 
befektetési döntéseiket. A tagállamok 
számára ezért lehetővé kell tenni annak 
megkövetelését, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók tételes bontásban 
nyújtsák be a felügyeleti hatóságoknak 
eszközeik felsorolását, amikor az illetékes 
hatóságoknak felügyeleti szerepük 
hatékony ellátásához szükségük van erre 
az információra.

Or. en

Indokolás

Az EIOPA javasolt eszközsablonja – amely a befektetések részletes felsorolását tartalmazza –
biztosítja a Szolvencia II. szerinti felügyeleti célokhoz elengedhetetlen információkat. Ez a 
lista biztosítja a pénzügyi kockázatok megfelelő értékeléséhez szükséges eszközöket, ami annál 
is inkább fontosabb a Szolvencia II. keretében, mert a társaságok a befektetések gondos 
kezelésének elvével összhangban szabadon hozzák majd meg befektetési döntéseiket.

Módosítás 303
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak érdekében, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók a 2009/138/EK irányelv 

(17) Annak érdekében, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók a 2009/138/EK irányelv 



PE472.278v01-00 14/144 AM\877719HU.doc

HU

alapján összehangoltan végezhessék a 
biztosítástechnikai tartalékok számítását, 
szükség van egy olyan központi testületre, 
amely bizonyos biztosítástechnikai 
információkat összegyűjt, közzétesz, és 
frissít a kockázatmentes hozamgörbével 
kapcsolatban, amely figyelembe veszi a 
pénzügyi piacokon tett megfigyeléseket, és 
amely mindezt rendszeresen képes 
végezni. Célszerű, hogy e feladatokat 
biztosítástechnikai és biztosítási jellegüket 
tekintve az EIOPA lássa el.

alapján összehangoltan végezhessék a 
biztosítástechnikai tartalékok számítását, 
szükség van egy olyan központi testületre, 
amely rendszeresen bizonyos 
biztosítástechnikai információkat gyűjt 
össze, tesz közzé, és frissít a 
kockázatmentes hozamgörbével 
kapcsolatban, figyelembe véve a pénzügyi 
piacokon tett megfigyeléseket. A 
kockázatmentes hozamgörbe levezetési 
módjának átláthatónak kell lennie, 
mégpedig úgy, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók fel tudják használni ezt a 
hozamgörbét kockázatkezelési 
politikáikban. Célszerű, hogy e feladatokat 
biztosítástechnikai és biztosítási jellegüket 
tekintve az EIOPA lássa el.

Or. en

Módosítás 304
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az új prudenciális rendszer 
kidolgozásakor el kell kerülni a hosszú 
távú garanciákkal rendelkező biztosítási 
üzletág kezelésére gyakorolt nem 
kívánatos hatásokat. A piaci 
beavatkozásokat és a meglévő termékekkel 
kapcsolatos beavatkozásokat az 
elkerülhetetlen mértékre kell korlátozni. E 
tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy elkerüljék a 
biztosítástechnikai tartalékok és 
tőkeszükségleteket meghaladó figyelembe 
vehető szavatoló tőke mesterséges 
volatilitását. Ezt különösen a 
kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolációjának korai kezdőpontjával 
kell elérni. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási aktusok 
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elfogadásakor a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy nem sérül a hosszú távú 
garanciákkal rendelkező biztosítási 
tevékenységek folyamatossága és 
továbbfejlesztése.

Or. en

Módosítás 305
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 
szavatolótőke-szükséglet standard formula 
alkalmazásával történő kiszámításához 
összehangolt módon történjen az egyes 
biztosítástechnikai adatok biztosítása, 
például a minősítések használatának 
harmonizált megközelítése érdekében, az 
EIOPA számára külön feladatokat kell 
kijelölni. E feladatok gyakorlásának módját 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
elfogadott intézkedések révén kell 
részletezni.

(18) Annak érdekében, hogy a 
szavatolótőke-szükséglet standard formula 
alkalmazásával történő kiszámításához 
összehangolt módon történjen az egyes 
biztosítástechnikai adatok biztosítása, az 
EIOPA számára külön feladatokat kell 
kijelölni. E feladatok gyakorlásának módját 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
elfogadott intézkedések révén kell 
részletezni.

Or. en

Módosítás 306
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ösztönözni kell a kockázatalapú 
szolvenciarendszerekre irányuló 
nemzetközi konvergencia kialakítását. 
Annak elismeréséhez, hogy egyes 
harmadik országoknak több időre lehet 

(22) Ösztönözni kell a kockázatalapú 
szolvenciarendszerekre irányuló 
nemzetközi konvergencia kialakítását. 
Annak elismeréséhez, hogy egyes 
harmadik országoknak több időre lehet 
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szükségük egy szolvenciarendszer oly 
módon történő kiigazításához és 
végrehajtásához, amely teljes mértékben 
megfelel az egyenértékűnek való 
elismeréshez szükséges kritériumoknak, 
lehetővé kell tenni a harmadik országok 
rendszereinek kezelésére irányuló
átmeneti rendelkezések felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján elfogadott 
bizottsági intézkedésekkel történő 
meghatározását, különösen akkor, ha 
nyilvános kötelezettségvállalást tettek a 
2009/138/EK irányelvvel egyenértékű 
rendszerhez való közelítésre.

szükségük egy szolvenciarendszer oly 
módon történő kiigazításához és 
végrehajtásához, amely teljes mértékben 
megfelel az egyenértékűnek való 
elismeréshez szükséges kritériumoknak, 
meg kell határozni e harmadik országok 
rendszereinek kezelésével kapcsolatos 
feltételeket, hogy e harmadik országok 
átmenetileg egyenértékűnek tekinthetők 
legyenek. Ezt a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiről rövidesen bevezetendő 
jogszabály összefüggésében kell elvégezni. 

Or. en

Módosítás 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ösztönözni kell a kockázatalapú 
szolvenciarendszerekre irányuló 
nemzetközi konvergencia kialakítását. 
Annak elismeréséhez, hogy egyes 
harmadik országoknak több időre lehet 
szükségük egy szolvenciarendszer oly 
módon történő kiigazításához és 
végrehajtásához, amely teljes mértékben 
megfelel az egyenértékűnek való 
elismeréshez szükséges kritériumoknak, 
lehetővé kell tenni a harmadik országok 
rendszereinek kezelésére irányuló átmeneti 
rendelkezések felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadott bizottsági 
intézkedésekkel történő meghatározását, 
különösen akkor, ha nyilvános 
kötelezettségvállalást tettek a 2009/138/EK 
irányelvvel egyenértékű rendszerhez való 
közelítésre.

(22) Ösztönözni kell a kockázatalapú 
szolvenciarendszerekre irányuló 
nemzetközi konvergencia kialakítását. 
Annak elismeréséhez, hogy egyes 
harmadik országoknak több időre lehet 
szükségük egy szolvenciarendszer oly 
módon történő kiigazításához és 
végrehajtásához, amely teljes mértékben 
megfelel az egyenértékűnek való 
elismeréshez szükséges kritériumoknak, 
lehetővé kell tenni a harmadik országok 
rendszereinek kezelésére irányuló átmeneti 
rendelkezések felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadott bizottsági 
intézkedésekkel történő meghatározását, 
különösen akkor, ha nyilvános 
kötelezettségvállalást tettek a 2009/138/EK 
irányelvvel egyenértékű rendszerhez való 
közelítésre. Hangsúlyozni kell továbbá, 
hogy a harmadik országok tekintetében 
nem elég a kockázatalapú felügyelet, 
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hanem nekik az EU-éhoz hasonló csoport-
felügyeleti rendszerrel kell rendelkezniük.

Or. hu

Módosítás 308
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az egészségbiztosításban a 
szavatolótőke-szükséglet kiszámításában 
tükröződniük kell a nemzeti kiegyenlítő 
rendszereknek, és annak számolnia kell a 
nemzeti egészségügyi jogszabályok 
változásával, mivel ezek a biztosítási 
rendszer alapvető részei a nemzeti 
egészségügyi piacokon.

Or. en

Indokolás

Bizonyos tagállamokban az egészségügyi piac átalakult, és az állami egészségbiztosítási piac 
olyan magán egészségügyi piaccá vált, amelyet állami szabályozás és kiegyenlítő rendszerek 
egészítenek ki. Ez lehetővé teszi, hogy a polgárok egészségbiztosítást vásároljanak, aminek 
tükröződnie kell a szavatolótőke-szükséglet kiszámításában.

Módosítás 309
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A pénzügyi válság és azon 
prociklikus mechanizmusok fényében, 
amelyek hozzájárultak a válság 
kialakulásához és súlyosbították hatását, a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), a 
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BCBS és a G20 ajánlásokat tett a 
pénzügyi szabályozás prociklikus 
hatásainak mérséklésére. Ezek az 
ajánlások közvetlenül érintik a 
biztosítókat és a viszontbiztosítókat mint a 
pénzügyi rendszer fontos elemeit.

Or. en

Módosítás 310
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Helyénvaló biztosítani, hogy a 
szavatolótőke-szükséglet figyelembe vegye 
a biztosítók és viszontbiztosítók 
működésének makropénzügyi környezetét. 
Ezért ezektől a társaságoktól meg kell 
követelni, hogy anticiklikus tőkepufferrel 
rendelkezzenek, amelyet akkor 
erősítenének meg, amikor úgy ítélik meg, 
hogy a pénzpiacokon az eszközök 
értékének növekedése rendszerszintű 
kockázatok kialakulásával jár együtt, és 
kedvezőtlen időszakokban használnák fel. 
Az anticiklikus tőkepuffernek ezért időről 
időre úgy kell változnia, hogy tükrözze a 
potenciálisan instabil tendenciákat vagy a 
pénzpiaci buborékokat, és összege akár 
nulla is lehet. Ez anélkül segítene 
csökkenteni a szavatolótőke-szükséglet 
megsértésének valószínűségét, hogy 
utólagosan ideiglenesen ki kellene 
igazítani a piaci értékelés bemeneti 
paramétereit.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a diszkontlábakat „illikviditási prémiummal” megemelve manipulálnák a 
kötelezettségek értékét, közvetlenebb megközelítés, ha a tőkekövetelményekről szóló 4. 
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irányelvvel összhangban megkövetelik a szavatolótőke-szükségletet meghaladó további 
tőkeképzést az eszközbuborékok kialakulásának gyanúja esetén, hogy amikor a válság lesújt, a 
vállalatok ne sértsék meg azonnal a szavatolótőke-követelményeket, és ne kelljen rossz 
körülmények között tőkeemeléssel szembesülniük. Ezért javasoljuk a bankoknál 
megköveteltekhez hasonló anticiklikus puffer bevezetését, amelyet az EIOPA határoz meg (az 
ESRB tanácsa alapján).

Módosítás 311
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) Unió-szerte a koherens alkalmazás 
megvalósítása és a makroprudenciális 
felügyelet biztosítása érdekében 
helyénvaló, ha az Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) az 
Unió gazdaságára szabott elveket dolgoz 
ki, és felel az anticiklikus tőkepuffer 
alkalmazásának nyomon követéséért.

Or. en

Indokolás

Az ESRB-nek szerepet kell kapnia a makroprudenciális anticiklikus intézkedések 
alkalmazásának határok és ágazatok közötti koordinálásában.

Módosítás 312
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
28 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28d) A pénzügyi válság rávilágított, hogy 
a pénzügyi intézmények alaposan 
alábecsülték a tőzsdén kívüli (OTC) 
származtatott ügyletekkel kapcsolatos 
partner-hitelkockázatokat. Ez 2009 
szeptemberében arra ösztönözte a G20-t, 
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hogy több OTC származékos ügylet 
elszámolását kérje a központi szerződő 
félen (CCP) keresztül. Emellett kérték, 
hogy azokra az OTC származékos 
eszközökre, amelyeket nem lehetett 
központilag elszámolni, magasabb 
tőkekövetelmények vonatkozzanak, hogy 
megfelelően tükrözzék a hozzájuk 
kapcsolódó magasabb kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A biztosítók, akárcsak a hitelintézetek és a befektetési társaságok számára minden ösztönzőt 
meg kell adni, hogy az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelettel (EMIR) összhangban 
a CCP-ket vegyék igénybe. Egy fontos ösztönzőt jelent annak biztosítása, hogy a 
szavatolótőke-szükséglet módszerei alacsonyabb tőkekövetelményt írnak elő a CCP-ken 
keresztül elszámolt származékos eszközök tekintetében, mint a kétoldalú megállapodások 
esetében (a szöveg a tőkekövetelményekről szóló 4. irányelv (57) preambulumbekezdésén 
alapul).

Módosítás 313
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, 
vagyis a belső piac működőképességének a 
prudenciális szabályozás és felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén történő fokozását, a szerződők és a 
kedvezményezettek, és ezáltal a 
vállalkozások és a fogyasztók védelmét, a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének védelmét, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának fenntartását és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítését a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok a 
fellépés terjedelme miatt uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 

(31) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, 
vagyis a belső piac működőképességének a 
prudenciális szabályozás és felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén történő fokozását, a szerződők és a 
kedvezményezettek, és ezáltal a 
vállalkozások és a fogyasztók védelmét, a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének védelmét, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának fenntartását és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció
erősítését a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok a 
fellépés terjedelme miatt uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 



AM\877719HU.doc 21/144 PE472.278v01-00

HU

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépheti túl 
az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépheti túl 
az e célok eléréséhez szükséges mértéket, 
és különösen a foglalkoztatói nyugellátási 
intézmények tekintetében nem írhat elő 
fizetőképességi követelményeket.

Or. de

Módosítás 314
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
-1 cikk – 1 pont (új)
2002/92/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok rendszeresen közlik az 
információs pont által összegyűjtött 
információkat az 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal 
(EIOPA), amely közzéteszi azokat a 
weboldalán.”

Or. en

Módosítás 315
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – -1 pont (új)
2009/138/EK irányelv
13 cikk – 32 a pont (új)



PE472.278v01-00 22/144 AM\877719HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 13. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„32a. »engedélyezett központi szerződő 
fél«: olyan központi szerződő fél, amely a 
…/2011/EU rendelet (EMIR) alapján 
engedélyezett származékos eszközök 
tekintetében klíringszolgáltatásokat 
nyújt;”

Or. en

Indokolás

A módosítást a 105. cikk (6) bekezdésének és a 111. cikk (1) bekezdése fa) (új) pontjának 
módosításai említik, amely rendelkezések a partner nemteljesítési kockázatával foglalkoznak.

Módosítás 316
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság a (2) bekezdéssel 
kapcsolatban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyekben 
részletezi a statisztikai összesített adatok 
közzétételének főbb követelményeit, 
valamint a közzététel formátumát, 
szerkezetét, tartalmi elemeit és időpontját

(4) Az e cikk (2) bekezdése egységes 
alkalmazási feltételeinek biztosítása 
érdekében, az EIOPA kidolgozza a 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét, hogy részletezze a statisztikai 
összesített adatok közzétételének főbb 
követelményeit, valamint meghatározza az 
e cikkben előírt közzététel formátumát, 
szerkezetét, tartalmi elemeit és időpontját.

Az EIOPA 2012. július 1-jéig benyújtja a 
Bizottságnak az e végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét. 
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
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összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok és a szabályozástechnikai 
standardok tekintetében a teljes 
megfelelés biztosítása érdekében minden 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
esetében, amely szabályozástechnikai 
standarddá fog válni, ez az ezen 
irányelvnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számított 
három éves időszak után következik be.

Or. en

Indokolás

Mivel az előadó új szabályozástechnikai standardokat vezetett be a jelentésében, fontos, hogy 
az EIOPA-nak legyen ideje alkalmazkodni új szerepéhez. Ez a módosítás puha landolást 
biztosít majd a szabályozástechnikai standardok számára.

Módosítás 318
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 2. bekezdés a) pontja i. alpontjának 
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helyébe a következő szöveg lép:
„i. előre meghatározott időszakonként, 
amennyiben a biztosítótársaság üzleti 
tevékenységével járó kockázatok 
nagyságrendje és komplexitása kellően 
alacsony, és amennyiben egyértelműen
igazolható, hogy a társaságra háruló 
teher nagyobb, mint az információból 
származó előnyök, az EIOPA a kis- és 
középvállalkozások által nyújtott 
rendszeres jelentéstételt olyan 
információkra korlátozza, amelyek az év 
során jelentősen megváltoznak, feltéve, 
hogy évente legalább egyszer teljes 
jelentést tesznek.”

Or. en

Indokolás

Nem szabad túlterhelni a kkv-kat a negyedéves jelentéstételi kötelezettséggel, a felügyeleti 
hatóságoknak azonban lehetőséget kell kapniuk arra, hogy legalább a nagy és rendszerszinten 
jelentős piaci szereplőktől megkapják ezeket az információkat.

Módosítás 319
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 2. bekezdés a) pontja i. alpontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„i. előre meghatározott időszakonként, 
12 hónapnál rövidebb időszakokra a 
rendszeres felügyeleti jelentéstétel olyan 
információkra korlátozódik, amelyek az év 
során jelentős mértékben megváltoznak, 
illetve szükségesek az illetékes hatóságok 
számára felügyeleti szerepük hatékony 
ellátásához.”



AM\877719HU.doc 25/144 PE472.278v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Az EIOPA javasolt eszközsablonja – amely a befektetések részletes felsorolását tartalmazza –
biztosítja a Szolvencia II. szerinti felügyeleti célokhoz elengedhetetlen információkat. Ez a 
lista biztosítja a pénzügyi kockázatok megfelelő értékeléséhez szükséges eszközöket, ami annál 
is inkább fontosabb a Szolvencia II. keretében, mert a társaságok a befektetések gondos 
kezelésének elvével összhangban szabadon hozzák majd meg befektetési döntéseiket.

Módosítás 320
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 2. bekezdés a) pontja i. alpontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„i. előre meghatározott időszakonként, 
12 hónapnál rövidebb időszakokra a 
rendszeres felügyeleti jelentéstétel a 
biztosítási kis- és középvállalkozások 
esetében olyan információkra 
korlátozódik, amelyek az év során jelentős 
mértékben megváltoznak;”

Or. en

Módosítás 321
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés a) pontjának i) alpontja 
helyébe a következő szöveg lép:
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„i) előre meghatározott időszakonként, a 
hatékony felügyelet céljából időben 
elvégzett információgyűjtés alapján;”

Or. pt

Módosítás 322
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a a pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„aa) a biztosítók és viszontbiztosítók 
mentesítése a (6) bekezdéssel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott sablonok benyújtása alól, 
amennyiben a biztosító vagy 
viszontbiztosító csak abban a tagállamban 
folytatja tevékenységeit, ahol a társaságot 
engedélyezték;”

Or. en

Indokolás

Nemzeti szintű társaságok vagy vállalatcsoportok esetében a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározzák a nemzeti szinten a negyedéves és éves 
jelentéstételhez szükségesnek ítélt alapvető információkészletet.

Módosítás 323
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok megkövetelik a 
biztosítóktól és viszontbiztosítóktól, hogy 
tételes bontásban nyújtsák be a felügyeleti 
hatóságoknak eszközeik teljes 
felsorolását.” 

Or. pt

Módosítás 324
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok megkövetelik, hogy a 
biztosítók és viszontbiztosítók rendszeres 
jelentéstételük részeként vagy eseti alapon 
tételesen felsorolva benyújtsák a 
felügyeleti hatóságoknak eszközeik teljes 
listáját, amennyiben ez az információ az 
illetékes hatóságok számára felügyeleti 
szerepük hatékony ellátásához 
szükséges.”

Or. en

Indokolás

Az EIOPA javasolt eszközsablonja – amely a befektetések részletes felsorolását tartalmazza –
biztosítja a Szolvencia II. szerinti felügyeleti célokhoz elengedhetetlen információkat. Ez a 
lista biztosítja a pénzügyi kockázatok megfelelő értékeléséhez szükséges eszközöket, ami annál 
is inkább fontosabb a Szolvencia II. keretében, mert a társaságok a befektetések gondos 
kezelésének elvével összhangban szabadon hozzák majd meg befektetési döntéseiket.
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Módosítás 325
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok csak kivételes 
körülmények között követelhetik meg a 
biztosítóktól és viszontbiztosítóktól, hogy 
tételesen felsorolva nyújtsák be eszközeik 
teljes listáját.”

Or. en

Módosítás 326
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok – amikor megkövetelik a 
biztosítótól, hogy rendszeresen, tételesen 
felsorolva nyújtsák be eszközeik teljes 
listáját – mentesíthetik a rendszeres és 
tételes jelentéstételi kötelezettség alól a 
biztosítási kis- és középvállalkozásokat, 
amennyiben egyértelműen igazolható, 
hogy a társaságra háruló teher nagyobb, 
mint az információból származó előnyök."

Or. en
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Módosítás 327
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Amikor a tagállamok megkövetelik a 
biztosítóktól, hogy tételesen felsorolva 
nyújtsák be eszközeik teljes listáját, akkor 
korlátozzák a kis- és középvállalkozások 
jelentéstételi kötelezettségeit.”

Or. en

Módosítás 328
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a c pont (új)
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A (4) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„ca) betartja a hatékony felügyelettel 
összeegyeztethető – azaz lehetőleg 
negyedéves – időszakosságot.”

Or. pt

Módosítás 329
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben a felügyeleti jelentési 
követelmények megfelelő mértékű 
konvergenciája érdekében részletezi az 
(1)–(4) bekezdésben említett tájékoztatásra 
vonatkozó szabályokat.

(6) E cikk következetes 
harmonizációjának biztosítása érdekében 
az EIOPA kidolgozza a 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét, részletezve (1)–(4) bekezdésben 
említett tájékoztatást, időpontokat és a 
lehetséges mentességek feltételeit.

Az EIOPA benyújtja a Bizottságnak e 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 330
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:

„(5a) Hatásköreik sérelme nélkül az 
érintett felügyeleti hatóságok mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
tájékoztatást adjanak a felügyeleti 
kollégium keretében azon döntésükről, 
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hogy többlettőke-követelményt írnak elő 
egy biztosítóra vagy viszontbiztosítóra.”

Or. en

Módosítás 331
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a a pont (új)
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(5b) Amennyiben a felügyeleti kollégium 
körében eltérő vélemény alakul ki az 
érintett felügyeleti hatóság által az (1) 
bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott esetekben a többlettőke-
követelmény előírásáról hozott döntést 
illetően, a csoportfelügyeleti hatóság vagy 
bármelyik más érintett felügyeleti hatóság 
konzultálhat az EIOPA-val. Az EIOPA-
val egy hónap alatt konzultálnak, és az 
összes érintett felügyeleti hatóságot 
tájékoztatják. Amennyiben konzultáltak az 
EIOPA-val, az érintett felügyeleti hatóság 
döntésének meghozatala előtt kellően 
mérlegeli az így kapott tanácsot. Az 
1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az EIOPA 
ebben a szakaszban közvetítőként jár el.”

Or. en

Indokolás

Az EIOPA közvetítői jogkört kap.
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Módosítás 332
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a b pont (új)
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5c) Amennyiben a (7) bekezdésben 
említett időszak végén a kollégiumon belül 
nem értek el megállapodást, a 
csoportfelügyeleti hatóság vagy bármelyik 
más érintett felügyeleti hatóság az ügyet 
az EIOPA elé utalta az 1094/2010/EU 
rendelet 19. cikkének megfelelően, akkor 
az érintett felügyeleti hatóság elhalasztja 
döntését, és megvárja az EIOPA által az 
említett rendelet 19. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, majd az EIOPA 
határozatának megfelelően meghozza
saját határozatát.
A (6) és (7) bekezdésben említett időszak 
az említett rendelet 19. cikkének (2) 
bekezdése szerinti egyeztetési időszaknak 
minősül. Az EIOPA két hónapon belül 
hozza meg határozatát. A (6) bekezdésben 
említett időszak vége után vagy az érintett 
felügyeleti hatóságok közötti 
megállapodás elérését követően az ügy 
már nem utalható az EIOPA elé.”

Or. en

Indokolás

Az EIOPA közvetítői jogkört kap.

Módosítás 333
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardokat a(z) 
…/…/EU [EIOPA] rendelet 15. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardokat az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 334
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket 
legkésőbb 2011. december 31-ig kell 
benyújtani a Bizottsághoz.

Az EIOPA végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket 
legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell 
benyújtani a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 335
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b a pont (új)
2009/138/EK irányelv
37 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:

„(7a) E cikk egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében az 
EIOPA kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardok tervezetét, hogy 
részletezze az (1)–(4) bekezdésben említett 
információk külső ellenőrzésének 
hatókörét és feltételeit.
Az EIOPA 2013. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottságnak e végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.”

Or. en

Indokolás

A Szolvencia II. szerinti mérleg nagyban eltér a vállalati beszámolóktól, és ezért szükségesnek 
tűnik bevezetni, hogy ez az ellenőrzés kötelező legyen.

Módosítás 336
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont
2009/138/EK irányelv
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és a 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az 
alábbiak további részletezése érdekében:

(1) Az EIOPA kidolgozza a 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét az alábbiak további részletezése 
érdekében:
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Or. en

Módosítás 337
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont 
2009/138/EK irányelv
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIOPA elfogadás céljából 
benyújtja e szabályozástechnikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 338
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont
2009/138/EK irányelv
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 45. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
értékelés tekintetében szükség van a 
megfelelő konvergencia biztosítására, a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire, az adott értékelés 
elemeinek további részletezése érdekében.

(2) Amennyiben a 45. cikk (1) 
bekezdésében említett értékelés 
tekintetében szükség van a megfelelő 
konvergencia biztosítására az EIOPA 
kidolgozhatja a szabályozástechnikai 
standardok tervezetét az adott értékelés 
elemeinek további részletezése érdekében.

Az EIOPA benyújtja a Bizottságnak az 
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említett végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét. A Bizottságot felhatalmazzák az 
első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 339
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont
2009/138/EK irányelv
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság hatáskört kap végrehajtás-
technikai standardok elfogadására, 
amelyekkel az e cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatálya alá tartozó területeket illetően 
meghatározza az 53. 54. és 55. cikk e 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kiegészített alkalmazási feltételeit, különös 
tekintettel a közzétételhez alkalmazott 
formanyomtatványokra.

E szakasz egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében az
EIOPA kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardok tervezetét a 
következők pontos meghatározása 
céljából:

a) a követendő eljárások és a 
felhasználandó formanyomtatványok;
b) az ellenőr által kiállított külső 
megbízhatósági nyilatkozat hatóköre és 
feltételei.

Or. en

Indokolás

Mivel harmonizált információkat tesznek nyilvánosan elérhetővé, az ezen információk 
alapjául szolgáló megbízhatósági nyilatkozatnak is harmonizált normán kell alapulnia. Ennek 
biztosításának eszköze a végrehajtás-technikai standard, és lehetővé teszi a felügyeleti 
szakértelem bevonását.
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Módosítás 340
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont
2009/138/EK irányelv
56 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szakasz egységes alkalmazási
feltételeinek biztosítása érdekében az
EIOPA kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardok tervezetét, hogy 
pontosan meghatározza az 51., 53., 54. és 
55. cikkben említett információk külső 
ellenőrzésének hatókörét és feltételeit. 
Az EIOPA 2013. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottságnak e végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Indokolás

A Szolvencia II. szerinti mérleg nagyban eltér a vállalati beszámolóktól, és ezért szükségesnek 
tűnik bevezetni, hogy ez az ellenőrzés kötelező legyen.

Módosítás 341
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. A 65. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
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„65. cikk
Információcsere a tagállamok felügyeleti 

hatóságai között
A 64. cikk nem zárja ki a különböző 
tagállamok felügyeleti hatóságai, illetve a 
felügyeleti hatóságok és az EIOPA közötti 
információcserét. Ezekre az 
információkra a 64. cikkben említett 
szakmai titoktartás érvényes.”

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok és az EIOPA közötti 
információmegosztásnak ne legyen akadálya.

Módosítás 342
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 70. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„70. cikk
Az információk továbbítása a központi 

bankoknak, valamint a monetáris 
hatóságoknak, a fizetési rendszerek 
felügyelő szerveinek és az Európai 

Rendszerkockázati Testületnek
(1) E szakasz sérelme nélkül a felügyeleti 
hatóság a feladataik ellátásához szükséges 
információkat a következőknek 
továbbíthatja:
a) a Központi Bankok Európai 
Rendszerének központi bankjai (az EKB-t 
is beleértve) és monetáris hatósági 
minőségükben hasonló feladatot ellátó 
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egyéb szervek, amennyiben ez az 
információ törvényben előírt megfelelő 
feladataik szempontjából jelentőséggel 
bír, beleértve a monetáris politika 
folytatását és kapcsolódó likviditási 
tartalék kialakítását, a fizetési műveletek, 
a klíring és értékpapír-elszámolási 
rendszerek felügyeletét, valamint a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítását;
b) adott esetben a fizetési rendszerek 
felügyeletéért felelős egyéb nemzeti állami 
hatóságok; és
c) az Európai Rendszerkockázati Testület 
(ESRB), amennyiben ez az információ 
fontos a feladataihoz.
(2) Ezek a hatóságok vagy szervek a 
felügyeleti hatóságokkal is közölhetik 
ezeket az információkat, amennyiben 
azokra a 67. cikk alkalmazásában 
szükségük lehet. Az ebben az 
összefüggésben kapott információkra az e 
szakaszban meghatározott szakmai 
titoktartási rendelkezések alkalmazandók.
(3) Vészhelyzetekben – köztük az 
1094/2010/EU rendelet 18. cikkében 
említett helyzetekben – a tagállamok 
megengedhetik az illetékes hatóságoknak, 
hogy haladéktalanul információkat 
közöljenek a Központi Bankok Európai 
Rendszerének központi bankjaival (az 
EKB-t is beleértve), amennyiben ezek az 
információk törvényben előírt megfelelő 
feladataik szempontjából jelentőséggel 
bírnak, beleértve a monetáris politika 
folytatását és kapcsolódó likviditási 
tartalék kialakítását, a fizetési műveletek, 
a klíring és értékpapír-elszámolási 
rendszerek felügyeletét, valamint a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítását, továbbá, az ESRB-vel, 
amennyiben ez az információ lényeges a 
feladataihoz.”

Or. en



PE472.278v01-00 40/144 AM\877719HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás célja összhangba hozni az információcserére vonatkozó fenti rendelkezéseket a 
pénzügyi szektorra vonatkozó egyéb irányelvekben (különösen a 2006/48/EK irányelvben) 
használt terminológiával, még vészhelyzetekben is, tovább biztosítani az ESRB hozzáférését a 
felügyeleti hatóságoktól érkező információkhoz.

Módosítás 343
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
75 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben az eszközök vagy források 
egy osztálya tekintetében az a) vagy b) 
pontban említett értékelés prociklikus 
hatásokhoz vezethetne, ezen eszközök és 
források értékébe a prociklikus hatások 
mérséklése érdekében megfelelő 
óvatossági ráhagyást kell beépíteni.”

Or. en

Módosítás 344
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont – a pont (új)
2009/138/EK irányelv
75 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés első albekezdésének b) 
pontja a következőképpen módosul:
„b) a forrásokat azon az összegen kell 
értékelni, amelyen jól tájékozott, ügyleti 
szándékkal rendelkező felek között 
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létrejött, szokásos piaci feltételek szerint 
lebonyolított ügylet során át lehetne 
ruházni vagy ki lehetne egyenlíteni 
azokat. A biztosítástechnikai tartalékok 
értékelésekor nem veszik figyelembe a 
biztosítók vagy a viszontbiztosítók 
különleges eszközeire vonatkozó 
információkat.”;

Or. fr

Indokolás

Tisztázza a Szolvencia II logikáját: az eszközök és források külön értékelése.

Módosítás 345
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az 
eszközöknek és forrásoknak az (1) 
bekezdés szerinti értékelésére használandó 
módszerek és feltevések meghatározása 
céljából.

(2) Az eszközök és források értékelésével 
kapcsolatos következetes harmonizáció 
biztosítása érdekében az EIOPA 
kidolgozza a szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a következők pontos 
meghatározása érdekében:

a) az eszközöknek és forrásoknak az (1) 
bekezdés szerinti értékelésére használandó 
módszerek és feltételezések, beleértve a 
harmadik albekezdésben említett eszközök 
és források osztályait is;
b) a Bizottság által az 1606/2002/EK 
rendelettel összhangban jóváhagyott azon 
nemzetközi számviteli standardok, 
amelyek összeegyeztethetők az eszközök és 
források az (1) bekezdésben 
meghatározott értékelési megközelítésével;
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c) értékelési megközelítések, amennyiben 
a jegyzett piaci árak vagy nem állnak 
rendelkezésre, vagy pedig nem 
egyeztethetők össze az eszközök és 
források (1) bekezdésben meghatározott 
értékelési megközelítésével;
d) az akkor használandó alternatív 
értékelési módszerek, ha a Bizottság által 
az 1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban 
jóváhagyott nemzetközi számviteli 
standardok vagy átmenetileg vagy 
tartósan nem egyeztethetők össze az 
eszközök és források (1) bekezdésben 
meghatározott értékelési megközelítésével.
Az EIOPA 2012. március 1-jéig benyújtja 
a Bizottságnak e szabályozástechnikai 
standardok tervezetét. A Bizottság 
felhatalmazást kap az első albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 346
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a.) A 76. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„(2) A biztosítástechnikai tartalékok 
értéke annak az összegnek felel meg, 
amelyet egy biztosítónak vagy 
viszontbiztosítónak várhatóan fizetnie 
kellene, ha szerződéses jogait és 
kötelezettségeit azonnal átruházná egy 
másik vállalkozásra. A biztosítástechnikai 



AM\877719HU.doc 43/144 PE472.278v01-00

HU

tartalékok értékét nem befolyásolják a 
biztosító vagy a viszontbiztosító 
tulajdonában lévő eszközök.”;

Or. fr

Indokolás

Tisztázza a Szolvencia II logikáját: az eszközök és források külön értékelése.

Módosítás 347
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
77 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 77. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az illikviditási prémium 
tőkekövetelménye egyenlő az eszközök 
forrásokkal csökkentett nettó értéke és 
azon sokkhatás közötti maximum, amely 
az eszközök és források nettó értékét érő, 
abban az esetben várható azonnali 
hatással egyenlő, ha a pénzpiacokon az 
illikviditási prémium csökkenését észlelik. 
A csökkenés összegét a 86. cikk da) 
pontjával összhangban határozzák meg.
A likviditás szintjétől függően a források a 
kockázatmentes hozamgörbével 
leszámítolhatók, amely a 86. cikk da) 
pontjával összhangban 100%-os, 75%-os 
vagy 50%-os illikviditási prémiumot 
tartalmaz.”

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 348
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 b pont (új)
2009/138/EK irányelv
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A 77 cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése a következőképpen módosul:
„(2) A legjobb becslés a jövőbeni 
pénzáramok valószínűséggel súlyozott 
átlagának felel meg, figyelembe véve a 
pénz időértékét (a jövőbeni pénzáramok 
várható jelenértékét), a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe 
felhasználásával. A vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe nem veszi 
figyelembe a biztosító vagy a 
viszontbiztosító tulajdonában lévő 
eszközöket.”;

Or. fr

Indokolás

A Szolvencia II. logikájának tisztázása: az eszközök és források külön értékelése

Módosítás 349
Burkhard Balz
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
77 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 77. cikk (2) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Az adott kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolálása akkor indul, amint az adott 
pénzpiacok már nem tekinthetők kellő 
mélységűnek, likvidnek és átláthatónak 
ahhoz, hogy garantálják a biztosítóknak 
és viszontbiztosítóknak cash-flow-juk 
megbízható megtöbbszörözését.”

Or. en

Módosítás 350
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által 
készített technikai információk

Leszámítolási kamatláb

Or. en

Módosítás 351
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

Az EIOPA minden egyes vonatkozó 
pénznem tekintetében legalább 
negyedévente meghatározza és közzéteszi 
a 77. cikk (2) bekezdésében említett 
legjobb becsléshez használt 
kockázatmentes hozamgörbét. E cím VII. 
fejezetét a legjobb becslés alapján kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 352
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Az ilyen jellegű információkat olyan 
módszerek és feltevések szerint vezetik le, 
amelyek az EIOPA által készített 
képleteket vagy meghatározásokat 
tartalmazhatnak.
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információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 353
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak. 

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében, 
beleértve a pénzügyi piacokra nehezedő 
rendkívüli nyomás idején alkalmazott 
anticiklikus prémiumot. Abban az 
esetben, ha a vonatkozó kockázatmentes 
kamatgörbe a pénzügyi piacokon 
anticiklikus prémium alkalmazását 
mutatja az EIOPA által észlelt pénzügyi 
piaci nyomás időszakában, a vonatkozó 
kockázatmentes kamatgörbével 
kapcsolatban közzétett képletek 
tartalmaznak olyan képleteket is, amelyek 
lehetővé teszik a vállalkozások számára a 
prémiumra – beleértve annak nagyságára 
– vonatkozó információk kiszámítását. 
Ebben az esetben az EIOPA az 
anticiklikus prémium megfigyelését és az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés a 86. cikk első 
bekezdésének b) pontjában meghatározott
módszerek, elvek és technikák, illetve a 
86. cikk első bekezdésének i. pontjában 
meghatározott részletes számítási 
szempontok, módszertan és felvetések
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szerint történik. 

Or. it

Módosítás 354
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó 
információkat, beleértve az illikviditási 
prémiumot is olyan időszakokban, amikor 
a pénzügyi piacok nyomás alatt állnak. A 
közzétett vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe […] magában foglalja […] 
az illikviditási prémium nagyságát is. Az 
EIOPA átlátható, objektív és megbízható 
[…] módon számolja ki az illikviditási 
prémiumot. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés a 86. cikk i) pontjában 
említett [szabályozástechnikai 
standardokban] meghatározott módszerek 
és feltevések szerint történik.

Or. en

Indokolás

A módosításokra azért van szükség, hogy az EIOPA-ra történő hatáskör-átruházást 
összhangban hozzák az EU ítélkezési gyakorlatával.

Módosítás 355
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
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2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA az 
illikviditási prémium megfigyelését és az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó 
információkat, beleértve az anticiklikus 
prémiumot is olyan időszakokban, amikor 
a pénzügyi piacok nyomás alatt állnak, 
valamint a kiegyenlítő prémium bázisát is, 
ahol a biztosítási kötelezettségek cash-
flow-ja a biztosítási szerződés 
időtartamára megfelel a kiváló minőségű 
eszközök cash-flow-jának. Amennyiben a 
vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
anticiklikus prémiumot ír elő olyan 
időszakokban, amikor az EIOPA azt 
figyeli meg, hogy a pénzügyi piacok 
nyomás alatt állnak, a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbére közzétett 
képlet olyan képletet tartalmaz, amely 
lehetővé teszi a biztosítók és a 
viszontbiztosítók számára a prémiummal 
kapcsolatos információk kiszámítását, 
többek között a nagyságát is. 

Ebben az esetben az EIOPA átlátható, 
objektív és megbízható elvégzi az 
anticiklikus prémium megfigyelését és az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtést is. Az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtés olyan 
módon történik, amely összeegyeztethető a 
86. cikk b) pontjában említett 
módszerekkel, elvekkel és technikákkal, 
valamint a 86. cikk i) pontjában említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott részletes kritériumok, 
számítási módszerek és feltevések szerint.

A kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolációjának akkor kell 
megkezdődnie, amint az adott pénzpiacok 
már nem tekinthetők olyan mélységűnek 
és likvidnek, hogy a vállalkozások cash 
flow-jukkal szemben kötvényeket tudjanak 
állítani.
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Or. en

Módosítás 356
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, többek 
között az illikviditási prémium nagyságát is 
közzé kell tenni. Az EIOPA az illikviditási
prémium megfigyelését és az ezzel 
kapcsolatos információgyűjtést átlátható, 
objektív és megbízható alapon végzi. Az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtés olyan
módszerek és feltevések szerint történik, 
amelyek az EIOPA által készített 
képleteket vagy meghatározásokat 
tartalmazhatnak.

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé a vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe tekintetében. Ha az EIOPA 
jelentős likviditási nyomás időszakában a 
pénzügyi piacokon anticiklikus prémium 
alkalmazását figyeli meg, az erre 
vonatkozó információt, többek között az 
anticiklikus prémium nagyságát is közzé 
kell tenni. Az EIOPA az anticiklikus 
prémium megfigyelését és az ezzel 
kapcsolatos információgyűjtést átlátható, 
objektív és megbízható alapon végzi a 86. 
cikkben említett módszerekkel 
összeegyeztethető módon, valamint a 86. 
cikk i) pontjában említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban meghatározott 
részletes kritériumok, számítási módszerek 
és feltevések szerint.

Or. en

Indokolás

Jogbiztonságnak kell uralkodnia a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe kiszámításához 
felhasználandó számítási módszerek tekintetében. A módszert egy jogi szövegben kifejezetten 
meg kell határozni, aminek nagy jelentősége van a technikai tartalékok mérete szempontjából 
feszült helyzetekben. Az anticiklikus prémiumot az e tárgyban folytatott legutóbbi vitákban 
vezették be. Ha végül úgy döntenek, hogy használjákaz  anticiklikus prémiumot, akkor ennek 
meg kell jelennie a későbbi jogi szövegben.

Módosítás 357
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, többek 
között az illikviditási prémium nagyságát is 
közzé kell tenni. Az EIOPA az illikviditási 
prémium megfigyelését és az ezzel
kapcsolatos információgyűjtést átlátható, 
objektív és megbízható alapon végzi. Az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtés olyan 
módszerek és feltevések szerint történik, 
amelyek az EIOPA által készített 
képleteket vagy meghatározásokat 
tartalmazhatnak.

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, többek 
között az illikviditási prémium nagyságát 
és a számítási módszerének indokolását is 
közzé kell tenni. Az EIOPA az illikviditási 
prémium megfigyelését és az ezzel 
kapcsolatos információgyűjtést átlátható, 
objektív és megbízható alapon végzi. Az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtés olyan 
módszerek és feltevések szerint történik, 
amelyek az EIOPA által készített 
képleteket vagy meghatározásokat 
tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

Az illikviditási prémium kiszámítása szempontjából létfontosságú, hogy objektív, előre ismert 
módszereket alkalmazzanak, hogy az ágazat az illikviditási prémiumot a pénzpiacokon 
megfigyelt adatok felhasználásával bármely időpontban ki tudja számítani.

Módosítás 358
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz Az EIOPA technikai információkat tesz 
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közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ez a technikai információ lehetővé teszi a 
biztosítók és viszontbiztosítók számára az 
anticiklikus prémium kiszámítását, 
különösen olyan időszakokban, amikor a 
pénzpiacok nyomás alatt vannak, 
valamint egy kiegyenlítő prémium bázisát 
is, ahol a biztosítási kötelezettségek cash-
flow-ja a biztosítási szerződés 
időtartamára megfelel a kiváló minőségű 
eszközök cash-flow-jának.

Az EIOPA az anticiklikus prémium és a 
kiegyenlítő prémium megfigyelését és az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható módon 
végzi.
Az ezzel kapcsolatos információgyűjtés 
olyan módszerek és feltevések alapján
történik, amelyek az EIOPA által készített 
képleteket vagy meghatározásokat 
tartalmaznak. Ezt az ezen irányelv 86. 
cikkében meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 359
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ezek tartalmazzák különösen az 
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időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

anticiklikus prémium alkalmazására, a 
kiegyenlítő prémium bázisára és a 
kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolációjára vonatkozó 
információkat.

Az anticiklikus prémium olyan 
időszakokban alkalmazandó, amikor a 
pénzpiacok nyomás alatt állnak. Ezeket az 
időszakokat az EIOPA figyeli meg. A 
kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó 
közzétett képlet ekkor különleges képletet 
tartalmaz, hogy integrálják a biztosítók és 
viszontbiztosítók által e prémiummal 
kapcsolatban nyújtott információkat, 
beleértve a nagyságát is.
Amennyiben a biztosítási kötelezettségek 
cash-flow-ja a biztosítási szerződés 
időtartamára megfelel a kiváló minőségű 
eszközök cash-flow-jának, a kiegyenlítő 
prémiumot kell alkalmazni. A 86. cikkben 
említett módszerek szerint a kiegyenlítő 
prémiumot tartalmazó kockázatmentes 
kiszámítását hozamgörbe a kapcsolódó 
eszközök várható nemteljesítési 
valószínűségen alapul. A kockázatmentes 
hozamgörbe közzétett képlete ekkor 
különleges képletet tartalmaz, hogy 
integrálják a biztosítók és viszontbiztosítók 
által e prémiummal kapcsolatban nyújtott 
információkat, beleértve a nagyságát is.

Amennyiben a kockázatmentes 
hozamgörbe szempontjából releváns 
pénzpiacok már nem tekinthetők olyan 
mélységűnek és likvidnek, hogy a 
vállalkozások cash flow-jukkal szemben 
kötvényeket tudjanak állítani, akkor a 
hozamgörbét extrapolálni kell.
Az EIOPA az illikviditási prémium és a 
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kiegyenlítő prémium megfigyelését és az 
ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés a 86. cikk b) és i) 
pontjából következő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal összhangban 
történik.

Or. en

Indokolás

Integrálni kell az anticiklikus prémiumot, a kiegyenlítő prémiumot és az extrapolációt a 
technikai tartalékok pénzpiacok külső zavarai miatt bekövetkező mesterséges volatilitásának 
elkerülése érdekében. Emellett elengedhetetlen, hogy a kockázatmentes hozamgörbe alapjául 
szolgáló számítás jogbiztonságot garantáljon.

Módosítás 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA technikai információkat tesz 
közzé, többek között a vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe tekintetében. 
Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, az erre vonatkozó információt, 
többek között az illikviditási prémium 
nagyságát is közzé kell tenni. Az EIOPA 
az illikviditási prémium megfigyelését és 
az ezzel kapcsolatos információgyűjtést 
átlátható, objektív és megbízható alapon 
végzi. Az ezzel kapcsolatos 
információgyűjtés olyan módszerek és 
feltevések szerint történik, amelyek az 
EIOPA által készített képleteket vagy 
meghatározásokat tartalmazhatnak.

(1) Az EIOPA minden egyes vonatkozó 
pénznem tekintetében legalább 
negyedévente meghatározza és közzéteszi 
a 77. cikk (2) bekezdésében említett 
legjobb becsléshez használt vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbét. E cím VII. 
fejezetét a legjobb becslés alapján kell 
alkalmazni.
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(2) Ha anticiklikus prémiumot figyelnek 
meg olyan időszakokban, amikor a 
pénzpiacok nyomás alatt állnak, amelyet a 
86. cikkben említett képlet alapján 
számolnak ki, és amely meghaladja az X 
százalékpontot, akkor egy kiigazított 
kockázatmentes hozamgörbét tesznek 
közzé egyes vonatkozó pénznem 
tekintetében ugyanilyen gyakorisággal, 
mint az (1) bekezdésben említett 
vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
esetében. Ekkor a biztosítók és 
viszontbiztosítók a 86. cikkel összhangban 
használhatják a kiigazított 
kockázatmentes hozamgörbét, bizonyos 
kötelezettségek legjobb értékének 
kiszámításához, illikviditásuk szintjétől 
függően. Ebben az esetben a biztosítók s 
viszontbiztosítók közzéteszik e prémium 
alkalmazását és a pénzügyi pozíciójukra 
gyakorolt monetáris hatást.
(3) Bizonyos biztosítási szerződések 
esetében, ahol a biztosítási kötelezettség 
cash-flow-ja a biztosítási szerződés 
időtartamára megfelel a kiváló minőségű 
eszközök cash-flow-jának, az anticiklikus 
prémium helyett kiegyenlítő prémiumot 
kell alkalmazni a megfelelő eszközök 
nemteljesítésének várható valószínűsége 
alapján a 86. cikkel összhangban.
(4) Az EIOPA az (1), (2) és (3) 
bekezdésben említett feladatokat átlátható, 
objektív és megbízható módon látja el.

Or. en

Módosítás 361
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

törölve

Or. en

Módosítás 362
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni. Az 
első bekezdés értelmében a biztosítók és a 
viszontbiztosítók az EIOPA által közzétett 
vonatkozó kockázatmentes kamatgörbét 
használják a biztosítástechnikai tartalékok 
kiszámítása során. 

Or. it

Módosítás 363
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
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valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

valutára vonatkozóan közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Ez az utasítás átkerült az (1) és (2) bekezdésbe, mivel az utasítás az anticiklikus prémium 
kiszámításával, nem pedig közzétételének módjával foglalkozik.

Módosítás 364
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

Az első bekezdésben említett információt 
legalább havonta, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

Or. en

Indokolás

Az illikviditási prémium erőteljes anticiklikus eszköz. Feszült környezetben létfontosságú ez a 
biztonság és átláthatóság. Ilyen időszakokban a közzétételnek még az egy hónapnál is 
gyakoribbnak kellene lennie.

Módosítás 365
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni.

A biztosítók és viszontbiztosítók a 
vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
EIOPA által közzétett képletét e cikkel 
összhangban használják, amikor ezen 
irányelvvel összhangban kiszámítják a 
technikai tartalékokat.

Or. en

Módosítás 366
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni, a 
86. cikkben foglalt módszertannal egyező 
módon.”

Az első bekezdésben említett információt 
legalább negyedévente, minden releváns 
valutára vonatkozóan közzé kell tenni.

A biztosítók és viszontbiztosítók az e 
cikkben meghatározott felvetéseken 
alapuló és az EIOPA által közzétett 
kockázatmentes hozamgörbe képletét 
használják a technikai tartalékok ezen 
irányelv szerinti kiszámítására.

Or. en

Indokolás

Integrálni kell az anticiklikus prémiumot, a kiegyenlítő prémiumot és az extrapolációt a 
technikai tartalékok pénzpiacok külső zavarai miatt bekövetkező mesterséges volatilitásának 
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elkerülése érdekében. Emellett elengedhetetlen, hogy a kockázatmentes hozamgörbe 
kiszámításának alapjául szolgáló módszer jogbiztonságot garantáljon.

Módosítás 367
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az EIOPA jelentős likviditási nyomás 
időszakában a pénzügyi piacokon 
illikviditási prémium alkalmazását figyeli 
meg, a 86. cikkben említett képlet alapján 
kiigazított vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbét kell közzétenni minden 
releváns valutára vonatkozóan
ugyanolyan gyakorisággal, mint az első 
bekezdésben említett vonatkozó 
kockázatmentes hozamgörbe esetében. A 
biztosítók és viszontbiztosítók ezt a 
kiigazított vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbét használják a legjobb érték 
kiszámításához. Ebben az esetben a 
biztosítók és viszontbiztosítók közzéteszik e 
prémium alkalmazását és a pénzügyi 
pozíciójukra gyakorolt monetáris hatást.

Or. en

Módosítás 368
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont 
2009/138/EK irányelv
77 a cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA az (1) és (2) bekezdésben 
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említett feladatokat átlátható, objektív és 
megbízható módon látja el.

Or. en

Módosítás 369
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe kiegyenlítő prémiumot ír elő, 
a 86. cikkben említett módszerekkel és a 
86. cikk i) pontjában említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott részletes kritériumokkal, 
számítási módszerekkel és felvetésekkel 
összhangban számítási módszert kell 
alkalmazni, lehetővé téve a biztosítók és 
viszontbiztosítók számára az erre a 
prémiumra vonatkozó információk 
kiszámítását, beleértve annak nagyságát 
is. A vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe extrapolációja akkor 
kezdődik, amint az adott pénzügyi piac 
már nem tekinthető elégséges 
mélységűnek és likvidnek.

Or. en

Indokolás

A tárgyban folytatott legújabb vitákban immár a kiegyenlítő prémiumot említik. Ha a 
tárgyalások végül azzal zárulnak, hogy használják a kiegyenlítő prémiumot, akkor annak meg 
kell jelennie a jövőbeli jogi szövegben. Elengedhetetlen, hogy az 1. szintű szöveg megemlítse 
az extrapoláció induló pontját, mint azt a pontot, amikor a pénzügyi piacok már nem 
tekinthetők elégséges mélységűnek és likvidnek, bár az extrapoláció pontos meghatározását a 
2. szintre kell hagyni.



AM\877719HU.doc 61/144 PE472.278v01-00

HU

Módosítás 370
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont
2009/138/EK irányelv
77a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben meghatározott felvetéseken 
alapuló és az EIOPA által közzétett 
vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
képletét a biztosítók és viszontbiztosítók a 
technikai tartalékok ezen irányelv szerinti 
kiszámítására használják.

Or. en

Módosítás 371
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont 
2009/138/EK irányelv
86 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítási szerződések, amelyekre a 
kiegyenlítő prémium alkalmazandó, a 
biztosítási kötelezettség fedezésére 
megengedett eszköztípusok jogosultsági 
kritériumai és a várható nemteljesítés 
alapján a kiegyenlítő prémium számítási 
módszere;

Or. en

Módosítás 372
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont 
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2009/138/EK irányelv
86 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az illikviditási prémium részletes 
számítási módszere és az illikviditási 
prémium százalékának meghatározására 
szolgáló kritériumok, amelyek a 77. 
cikkben említett kötelezettségekre 
alkalmazhatók;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 373
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont
2009/138/EK irányelv
86 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a technikai információk elemeire, a 
számítási módszerekre és feltevésekre 
vonatkozó részletes kritériumok, és adott 
esetben az EIOPA által az 
információgyűjtéshez használt képletek és 
meghatározások, a 77a. cikknek 
megfelelően.

i) a technikai információk elemeire, a 
számítási módszerekre és feltevésekre 
vonatkozó részletes kritériumok, és az 
EIOPA által az információgyűjtéshez 
használt képletek és meghatározások, a 
77a. cikknek megfelelően.
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Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás jogkörrel ruházza fel a Bizottságot a végrehajtási technikai standardok 
elfogadására annak megállapítása során, hogy hogyan kell alkalmazni a 86. cikk 
rendelkezéseit a legjobb becslés kiszámításával összefüggésben. A vonatkozó kockázatmentes 
kamatgörbével foglalkozó módosítási javaslat esetében ezt vélhetően a 2. szinten kell kezelni 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok).

Módosítás 374
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont
2009/138/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság hatáskört kap végrehajtás-
technikai standardok elfogadására, 
amelyekkel az e cikk első bekezdésének 
a)–h) pontjában említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok hatálya alá tartozó 
területeket illetően meghatározza a 77. 
cikk (2) bekezdésének az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kiegészített alkalmazási feltételeit.

Az első albekezdés a)–i) pontjában említett 
rendelkezések egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében az 
EIOPA kidolgozza a végrehajtás-
technikai standardok tervezetét 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatálya alá tartozó területeket illetően, 
hogy meghatározza – különösen az i) pont 
esetében – az anticiklikus prémium 
számítási képletét.

Or. en

Indokolás

Jogbiztonságnak kell uralkodnia a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe kiszámításához 
felhasználandó számítási módszerek vagy feltevések tekintetében. A számítási módszert, a 
felvetéseket és a felhasználandó adatbázist egy jogi szövegben kifejezetten meg kell határozni, 
mivel ennek nagy jelentősége van a technikai tartalékok mérete szempontjából feszült 
helyzetekben.

Módosítás 375
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont
2009/138/EK irányelv
86 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítási szerződések, amelyekre a 
kiegyenlítő prémium alkalmazandó, a 
biztosítási kötelezettség fedezésére 
megengedett eszköztípusok jogosultsági 
kritériumai és a várható nemteljesítés 
alapján a kiegyenlítő prémium számítási 
módszere.

Or. en

Indokolás

A tárgyban folytatott legújabb vitákban immár az anticiklikus prémiumot és a kiegyenlítő 
prémiumot említik. Ha a tárgyalások végül azzal zárulnak, hogy használják az anticiklikus 
prémiumot és a kiegyenlítő prémiumot, akkor annak meg kell jelennie a jövőbeli jogi 
szövegben.

Módosítás 376
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
86 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„86a. cikk

A végrehajtási aktusok elfogadását 
követően a Bizottság hatáskört kap, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 37. cikk (6a) bekezdésének, 
a 2009/138/EK irányelv 75. cikke (2) 
bekezdésének, 86. cikkének és 97. cikke 
(1) bekezdésének, 111. cikke (1) 
bekezdésének, 114. cikke (1) 
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bekezdésének, 127. cikke (1) 
bekezdésének, 135. cikke (1) 
bekezdésének, 143. cikke (2) 
bekezdésének, 234. cikkének, 248. cikke 
(7) bekezdésének és 249. cikke (3) 
bekezdésének ezt követő módosítására, 
valamint hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el minden más 
vonatkozó cikk ezt követő módosítására.”

Or. en

Módosítás 377
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 17 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
94 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. A 94. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) Azok a kiegészítő szavatolótőke-
elemek, amelyek nem tartoznak az (1) és 
(2) bekezdés hatálya alá, a 3. szintre 
sorolandók. Azokat az alapvető 
szavatolótőke-elemeket, amelyek nem 
tartoznak az (1) és (2) bekezdés hatálya 
alá, kizárják a szavatoló tőkéből.”

Or. en

Indokolás

Azok az alapvető szavatolótőke-elemek, amelyek nem állnak állandóan rendelkezésre, és a 
részvényeseken kívül nincsenek alárendelve semminek (a 93. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti 
teszt), nem csökkentik a veszteséget, ahogy az a bankoknál a válság alatt bebizonyosodott. 
Ezért a tőkekövetelményekről szóló 4. irányelvvel összeegyeztethető ezen elemek eltávolítása a 
minősített tőkéből.

Módosítás 378
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
100 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A 100. cikk második bekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„A szavatolótőke-szükségletet a 2. 
alszakasz standard formulájával 
összhangban, valamint adott esetben a 2. 
alszakaszban meghatározott jóváhagyott 
belső modell felhasználásával számolják 
ki.
Ha jóváhagyott belső modellt használnak, 
az alkalmazandó szavatolótőke-szükséglet 
a belső modell szerinti szavatolótőke-
szükséglet és a standard formula 
felhasználásával kiszámított 
szavatolótőke-szükséglet 80 százaléka 
közül a magasabb értékkel egyenlő.”

Or. en

Indokolás

A válság rámutatott annak veszélyeire, ha túlságosan a belső modellekre támaszkodnak. E 
módosítás biztosítja, hogy mindig kiszámítsák a standard formulát annak érdekében, hogy a) 
elősegítsék a biztosítók közötti összehasonlítást; és b) lehetővé tegyék a belső modell 
eredményeinek összehasonlítását a standard formulával, hogy a felügyelet figyelmét a fő 
különbségekére összpontosítsák, és több tájékoztatást adjanak a belső és a szabályozási 
modell erősségeiről és gyengeségeiről; és c) szabályozási alapot biztosítsanak a belső modell 
eredményeihez.

Módosítás 379
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 b pont (új)
2009/138/EK irányelv
101 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. A 101. cikk (4) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az első albekezdés f) pontjában említett 
működési kockázatba beletartoznak a 
jogi kockázatok és modellkockázatok, de 
nem tartoznak bele a stratégiai 
döntésekből eredő kockázatok, valamint a 
hírnévkockázat.
A modellkockázatok a modell 
specifikációjában és a modellparaméterek 
kalibrálásában előforduló hibáknak 
betudható egyéb kockázatok lehetséges 
alábecsülését tükrözik.”

Or. en

Indokolás

Hogy még inkább korlátozzák azt, hogy túlzottan a belső modellezési megközelítésekre 
hagyatkozzanak, hibahatárt kell beépíteni (azaz specifikus többlettőke-követelményt a 
„működési kockázat” keretében), annak tükrözése érdekében, hogy a modellek adott esetben 
nem megfelelően képezik le a világot (hibás specifikáció), illetve hogy a paraméterek 
kalibrálása (volatilitás, korrelációk, nyereségmegosztás stb.) nagyon bizonytalan.

Módosítás 380
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 b pont (új)
2009/138/EK irányelv
101 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. A 101. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdéssel kapcsolatban a 
következetes harmonizáció biztosítása 
érdekében az EIOPA kidolgozza a 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét, hogy meghatározza a 
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modellspecifikáció működési kockázati 
részmoduljának és a (4) bekezdésben 
említett szavatolótőke-szükséglet 
kalibrálási hibájának kiszámítását. A 
számítás figyelembe veszi a biztosítói és 
viszontbiztosítói tevékenységek 
mennyiségét.
Az EIOPA 2012. március 1-jéig benyújtja 
a Bizottságnak e szabályozástechnikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.”

Or. en

Módosítás 381
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 b pont (új)
2009/138/EK irányelv
101 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. A 101. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok megkövetelik a 
biztosítóktól és viszontbiztosítóktól, hogy a 
(2)–(5) bekezdésben meghatározott 
szavatolótőke-szükségleten túl figyelembe 
vehető szavatoló tőkével rendelkezzenek, 
amely anticiklikus pufferként működik, és 
amely csökkenthető olyan időszakokban, 
amikor az EIOPA megfigyelése szerint a 
pénzpiacokra likviditási nyomás nehezül.”

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a diszkontlábakat „illikviditási prémiummal” megemelve manipulálnák a 
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kötelezettségek értékét, közvetlenebb megközelítés, ha a tőkekövetelményekről szóló 4. 
irányelvvel összhangban megkövetelik a szavatolótőke-szükségletet meghaladó további 
tőkeképzést, hogy amikor a válság lesújt, a vállalatok ne sértsék meg azonnal a szavatolótőke-
követelményeket, és ne kelljen rossz körülmények között tőkeemeléssel szembesülniük. Ezért 
javasoljuk a bankoknál megköveteltekhez hasonló anticiklikus puffer bevezetését, amelyet az 
EIOPA határoz meg az üzleti ciklus szerint.

Módosítás 382
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 b pont (új)
2009/138/EK irányelv
101 cikk – 7 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. A 101. cikk a következő új 
bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A (5a) bekezdéssel kapcsolatban a 
következetes harmonizáció biztosítása 
érdekében az EIOPA az ESRB-vel 
konzultálva kidolgozza a 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét, hogy meghatározza az 
anticiklikus puffer kiszámítását és az (5a) 
bekezdésben említett, likviditási nyomás 
alatt álló pénzügyi piacok 
meghatározására vonatkozó 
kritériumokat.
Az EIOPA 2012. március 1-jéig benyújtja 
a Bizottságnak e szabályozástechnikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.”

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a diszkontlábakat „illikviditási prémiummal” megemelve manipulálnák a 
kötelezettségek értékét, közvetlenebb megközelítés, ha a tőkekövetelményekről szóló 4. 
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irányelvvel összhangban megkövetelik a szavatolótőke-szükségletet meghaladó további 
tőkeképzést, hogy amikor a válság lesújt, a vállalatok ne sértsék meg azonnal a szavatolótőke-
követelményeket, és ne kelljen rossz körülmények között tőkeemeléssel szembesülniük. Ezért 
javasoljuk a bankoknál megköveteltekhez hasonló anticiklikus puffer bevezetését, amelyet az 
EIOPA határoz meg az üzleti ciklus szerint.

Módosítás 383
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 c pont (új)
2009/138/EK irányelv
105 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19c. A 105. cikk (6) bekezdése a második 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Amennyiben egy származékos ügyletet 
engedélyezett központi szerződő félen 
keresztül számolnak el, a megfelelő 
partner nemteljesítési kockázat 
tőkekövetelménye alacsonyabb annál, 
mintha az ügyletet nem ilyen módon 
számolták volna el.”

Or. en

Indokolás

Hogy az irányelv összeegyeztethető legyen az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelettel 
és az anticiklikus prémiumoknak való kitettségek tőkekövetelményekről szóló 4. irányelv 
szerinti kezelésével, biztosítani kell, hogy a központi szerződő félen keresztül elszámolt 
származékos ügyletek kedvezőbb bánásmódban részesüljenek, mint azok, amelyeket nem 
központi szerződő fél számolt el.

Módosítás 384
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont 
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 101. cikk (5) bekezdésében említett 
kockázatcsökkentési technikák értékelése 
céljából, a 105. cikk (5) bekezdésében 
említett piaci kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése és adott 
esetben a 105. cikk (6) bekezdésében 
említett partner általi nemteljesítési 
kockázati modul megkönnyítése érdekében 
az EIOPA:

(1) Külső hitelminősítés alkalmazható 
105. cikk (5) bekezdésében említett piaci 
kockázati modul és a 105. cikk (6) 
bekezdésében említett partner általi 
nemteljesítési kockázati modul 
kiszámításához a következő feltételekre is 
figyelemmel:

Or. en

Módosítás 385
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 101. cikk (5) bekezdésében említett 
kockázatcsökkentési technikák értékelése 
céljából, a 105. cikk (5) bekezdésében 
említett piaci kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése és adott 
esetben a 105. cikk (6) bekezdésében 
említett partner általi nemteljesítési 
kockázati modul megkönnyítése érdekében
az EIOPA:

(1) E cikk egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében és a 
105. cikk (5) bekezdésében említett piaci 
kockázati modul kiszámításának, a 105. 
cikk (6) bekezdésében említett partner 
általi nemteljesítési kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése, a 101. 
cikk (5) bekezdésében említett 
kockázatmérséklési technikák értékelése 
és a technikai tartalékok kiszámítása
céljából az EIOPA kidolgozza a 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét a következők tekintetében:

Or. en

Módosítás 386
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) értékeli a külső hitelminősítő intézetek 
megfelelőségét és hitelminősítéseiket 
objektív hitelminősítési kategóriákba 
sorolja;

a) a biztosító mérlegfőösszege kevesebb, 
mint 25 milliárd EUR, és igazolja, hogy 
egyéb más eszközökkel nem tudja 
minősíteni a hitelkockázatot;

Or. en

Módosítás 387
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) értékeli a külső hitelminősítő intézetek 
megfelelőségét és hitelminősítéseiket 
objektív hitelminősítési kategóriákba 
sorolja;

a) felsorolja azon regionális 
önkormányzatok vagy helyi hatóságok 
jegyzékét, amelyekre vonatkozóan a velük 
szembeni kitettséget azon központi 
kormányzattal szembeni kitettségnek 
megfelelően kell kezelni, amelynek 
joghatósága alatt létrehozták őket, 
amennyiben nincs kockázatbeli különbség 
az ilyen kitettségek között az előbbi sajátos 
bevételteremtő hatáskörei, valamint olyan 
sajátos intézményi szabályozások miatt, 
amelyek csökkentik a nemteljesítési 
kockázatot;

Or. en

Módosítás 388
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közzéteszi azon regionális 
önkormányzatok vagy helyi hatóságok 
jegyzékét, amelyekre vonatkozóan a velük 
szembeni kitettséget a központi 
kormányzattal szembeni kitettségnek 
megfelelően kell kezelni;

b) a külső hitelminősítő intézet 
hitelminősítő ügynökség, amelyet az 
1060/2009/EK rendelettel összhangban 
vettek nyilvántartásba és hitelesítettek, 
illetve ha a külső hitelminősítő intézetet 
nem az 1060/2009/EK rendelettel 
összhangban vették nyilvántartásba, 
megfelelőségét az európai felügyeleti 
hatóságok (EFA-k) értékelik a vegyes 
bizottság keretében, az 1060/2009/EK 
rendelet II. címének módszertani 
követelményeire is figyelemmel;

Or. en

Módosítás 389
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közzéteszi azon regionális 
önkormányzatok vagy helyi hatóságok 
jegyzékét, amelyekre vonatkozóan a velük 
szembeni kitettséget a központi 
kormányzattal szembeni kitettségnek 
megfelelően kell kezelni;

b) felsorolja a külső hitelminősítő 
intézeteteket, és hitelminősítéseiket 
objektív hitelminősítési kategóriákba 
sorolja a külső hitelminősítő intézetek 
elismerésére és a hitelminősítések 
hitelminősítési kategóriákba sorolására 
vonatkozó részletes kritériumokkal 
összhangban, amelyeket a 111. cikk (1) 
bekezdésének n) pontjában említett 
[szabályozástechnikai standardok] 
állapítanak meg.

Or. en
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Módosítás 390
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pontosítja a 106. cikk (2) bekezdésében 
említett részvényindexet, kiszámítja a 106. 
cikknek megfelelő szimmetrikus 
korrekciót és mindkét információt 
rendszeresen közzéteszi;

törölve

Or. en

Módosítás 391
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pontosítja a 106. cikk (2) bekezdésében 
említett részvényindexet, kiszámítja a 106. 
cikknek megfelelő szimmetrikus 
korrekciót és mindkét információt 
rendszeresen közzéteszi;

c) a 106. cikk (2) bekezdésében említett 
részvényindex és a 106. cikknek megfelelő 
szimmetrikus korrekció a 111. cikk (1) 
bekezdésének c) és o) pontjában említett 
[szabályozástechnikai standardok] által 
meghatározott részletes kritériumokkal 
összhangban;

Or. en

Módosítás 392
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosítja az euróhoz kötött valuták
kiigazítását a 105. cikk (5) bekezdésében 
említett devizaárfolyam-kockázati 
részmodul keretében.

törölve

Or. en

Módosítás 393
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosítja az euróhoz kötött valuták 
kiigazítását a 105. cikk (5) bekezdésében 
említett devizaárfolyam-kockázati 
részmodul keretében.

d) az euróhoz kötött valuták kiigazítása a 
105. cikk (5) bekezdésében említett 
devizaárfolyam-kockázati részmodul 
keretében az euróhoz kötött valutáknak a 
devizaárfolyam-kockázati részmodul 
kiszámításának megkönnyítése céljából 
történő kiigazítására vonatkozó részletes 
kritériumokkal összhangban, amelyeket a 
111. cikk (1) bekezdésének p) pontjában 
említett [szabályozástechnikai standardok] 
állapítanak meg.

Or. en

Módosítás 394
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont 
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2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIOPA 2012. szeptember 12-ig 
benyújtja a Bizottságnak e végrehajtás-
technikai standardok tervezetét.

Or. en

Módosítás 395
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottságot felhatalmazzák a 
második albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 396
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 105. cikk (4) bekezdésében említett 
egészségbiztosítási kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése céljából az 
EIOPA kiszámítja és közzéteszi a 

(2) A külső hitelminősítő intézetek 
tekintetében a vegyes bizottság:
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tagállamok egyedi nemzeti 
jogszabályaihoz kapcsolódó standard 
eltéréseket, amelyek lehetővé teszik az 
egészségbiztosítási kockázattal összefüggő 
igények kifizetéseinek megosztását a 
biztosítók és viszontbiztosítók között, és 
amelyek teljesítik a meghatározott 
kritériumokat.

a) közzéteszi a megfelelő hitelminősítő 
intézetek listáját;
b) ellenőrzi, hogy az egyes 
hitelminősítések egyenlő feltételek mellett 
férhetők-e hozzá legalább az összes olyan 
intézmény számára, amelyeknek jogos 
érdeke fűződik ezekhez az egyedi 
hitelminősítésekhez;
c) hitelminősítéseiket objektív 
hitelminősítési kategóriákba sorolja.

Or. en

Módosítás 397
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 105. cikk (4) bekezdésében említett 
egészségbiztosítási kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése céljából az 
EIOPA kiszámítja és közzéteszi a 
tagállamok egyedi nemzeti jogszabályaihoz 
kapcsolódó standard eltéréseket, amelyek 
lehetővé teszik az egészségbiztosítási 
kockázattal összefüggő igények 
kifizetéseinek megosztását a biztosítók és 
viszontbiztosítók között, és amelyek 
teljesítik a meghatározott kritériumokat.

(2) E cikk egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása és a 105. cikk (4) 
bekezdésében említett egészségbiztosítási 
kockázati modul kiszámításának 
megkönnyítése céljából az EIOPA 
kidolgozza azon végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét, amelyek 
meghatározzák a tagállamok egyedi 
nemzeti jogszabályaihoz kapcsolódó 
standard eltéréseket, amelyek lehetővé 
teszik az egészségbiztosítási kockázattal 
összefüggő igények kifizetéseinek 
megosztását a biztosítók és 
viszontbiztosítók között, és amelyek 
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teljesítik a 111. cikk (1) bekezdésének q) 
pontjában említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározott 
részletes kritériumokat.

Az EIOPA 2012. szeptember 12-ig 
benyújtja a Bizottságnak e végrehajtás-
technikai standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák a második 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 398
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 105. cikk (4) bekezdésében említett 
egészségbiztosítási kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése céljából az 
EIOPA kiszámítja és közzéteszi a 
tagállamok egyedi nemzeti jogszabályaihoz 
kapcsolódó standard eltéréseket, amelyek 
lehetővé teszik az egészségbiztosítási 
kockázattal összefüggő igények 
kifizetéseinek megosztását a biztosítók és 
viszontbiztosítók között, és amelyek 
teljesítik a meghatározott kritériumokat.

(2) A 105. cikk (4) bekezdésében említett 
egészségbiztosítási kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése céljából az 
EIOPA az érintett tagállam illetékes 
felügyeleti hatósága által biztosított 
számításokkal összhangban közzéteszi a 
tagállamok egyedi nemzeti jogszabályaihoz 
kapcsolódó standard eltéréseket a 
2009/138/EK irányelv 104. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, amelyek 
lehetővé teszik az egészségbiztosítási 
kockázattal összefüggő igények 
megosztását a biztosítók és 
viszontbiztosítók között, és amelyek 
teljesítik a következő kritériumokat:

a) az igények vagy kockázatok 
megosztásának rendszere átlátható, és azt
az alkalmazási időszaka előtt 
meghatározzák;
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b) az igények vagy kockázatok 
megosztásának rendszere, az 
egészbiztosítási kockázatok kiegyenlítő 
rendszerében (HRES) részt vevő biztosítók 
száma, valamint a HRES alá tartozó üzleti 
tevékenység kockázati jellemzői 
biztosítják, hogy a HRES-ben részt vevő 
minden egyes vállalkozás tekintetében a 
HRES-en keresztül jelentősen csökken a 
prémium volatilitása és a HRES alá 
tartozó üzleti tevékenység 
tartalékkockázata;
c) a HRES alá tartozó egészségbiztosítás 
kötelező, és részben vagy teljesen a 
törvény vagy a társadalombiztosítási 
rendszer által nyújtott egészségbiztosítási 
fedezet alternatívája;
d) a HRES-ben részt vevő biztosító 
nemteljesítése esetén egy vagy több 
kormány garantálja, hogy teljes 
mértékben kielégíti a kötvénytulajdonos 
HRES alá tartozó biztosítással 
kapcsolatos igényeit;
e) amennyiben új HRES-t vezetnek be, 
vagy valamely meglévő HRES-t jelentősen 
módosítanak, és így nem állnak 
rendelkezésre múltbeli adatok a standard 
eltérés kiszámítására, azonban az a)–d) 
pont szerinti követelmények érdemben 
teljesülnek, a standard eltérést az érintett 
tagállam illetékes felügyeleti hatóságának 
szakértői megítélése alapján határozzák 
meg. A szakértői megítélés indokait közzé 
kell tenni.
A Bizottság a 310a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek további 
kritériumokat határoznak meg.

Or. en

Módosítás 399
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont (új)
2009/138/EK irányelv
109a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 105. cikk (5) bekezdésének első 
albekezdésében említett piaci kockázati 
modul kiszámításának megkönnyítése 
érdekében az EIOPA a következő 
feladatokat látja el:
a) felsorolja azon regionális 
önkormányzatok vagy helyi hatóságok 
jegyzékét, amelyekre vonatkozóan a velük 
szembeni kitettséget azon központi 
kormányzattal szembeni kitettségnek 
megfelelően kell kezelni, amelynek 
joghatósága alatt létrehozták őket, 
amennyiben nincs kockázatbeli különbség 
az ilyen kitettségek között az előbbi sajátos 
bevételteremtő hatáskörei, valamint olyan 
sajátos intézményi szabályozások miatt, 
amelyek csökkentik a nemteljesítési 
kockázatot;
b) pontosan meghatározza az euróhoz 
kötött valuták kiigazítását a 105. cikk (5) 
bekezdésében említett devizaárfolyam-
kockázati részmodul keretében; és
c) pontosan meghatározza a 106. cikk (2) 
bekezdésében említett részvényindexet, 
kiszámítja a 106. cikkben említett 
szimmetrikus korrekciót és mindkét 
információt havonta közzéteszi.

Or. en

Módosítás 400
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont
2009/138/EK irányelv
109 a cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EIOPA kidolgozza a (2a) bekezdés 
a) és b) pontja szerinti csoportosítás 
feltételeinek meghatározására szolgáló 
végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét.
Az EIOPA […]-ig benyújtja a 
Bizottságnak e végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az említett 
végrehajtás-technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 401
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási aktusok

Szabályozástechnikai standardok

Or. en

Módosítás 402
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az 
alábbiak előírása érdekében:

(1) A 101. cikk és a 103–109. cikk 
következetes harmonizálásának 
biztosítása érdekében az EIOPA 
kidolgozza a szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a következők 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 403
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 105. cikkben említett partner 
nemteljesítési kockázat 
tőkeszükségletének értékelésére használt 
módszer az engedélyezett központi 
szerződő féllel szembeni kitettség esetén. 
Ezeket a paramétereket annak érdekében 
kell meghatározni, hogy biztosítsák az 
összeegyeztethetőséget az ilyen 
kitettségeknek a hitelintézetek és 
befektetési társaságok esetében a 
2012/XX/EU irányelv 
(tőkekövetelményekről szóló 4. irányelv) 
szerint megkövetelt kezelésével;

Or. en

Indokolás

Hogy az irányelv összeegyeztethető legyen az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelettel 
és az anticiklikus prémiumoknak való kitettségek tőkekövetelményekről szóló 4. irányelv 
szerinti kezelésével, biztosítani kell, hogy a központi szerződő félen keresztül elszámolt 
származékos ügyletek kedvezőbb bánásmódban részesüljenek, mint azok, amelyeket nem 
központi szerződő fél számolt el.
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Módosítás 404
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – m pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a 212. cikk szerinti kapcsolt 
vállalkozások tekintetében a 
szavatolótőke-szükséglet számításakor, 
különösen a 105. cikk (5) bekezdésében 
említett részvénypiaci kockázati részmodul 
számításakor alkalmazandó megközelítés, 
amely figyelembe veszi a kapcsolt 
vállalkozások értéke volatilitásának 
valószínűsíthető csökkenését, amely e 
befektetések stratégiai jellegéből és a 
részesedő vállalkozás által a kapcsolt 
vállalkozásokra gyakorolt befolyásból 
ered;

törölve

Or. en

Indokolás

A kapcsolt vállalkozások teljesítménye valószínűleg szorosan korrelál a 
biztosítóéval/viszontbiztosítóéval. Nincs ok azt feltételezni, hogy az ezekben való részvételt 
kevésbé kockázatos tevékenységként kellene kezelni, mint a tőkerészesedés esetében, és ezért 
ezeket különleges bánásmódban kellene részesíteni.

Módosítás 405
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – t q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) a nemzeti jogszabályi rendelkezésekre törölve
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vonatkozó részletes kritériumok és a 109a. 
cikk (2) bekezdésében említett 
egészségbiztosítási kockázati modul 
kiszámításának megkönnyítése céljából a 
standard eltérések kiszámításának 
követelményei.

Or. en

Indokolás

A 109a. cikk (2) bekezdése mentesít néhány privatizált egészségbiztosító társaságot. A cél 
annak biztosítása, hogy az ilyen típusú üzleti tevékenység tőkeszükséglete alacsonyabb 
lehessen, mint más egészségbiztosítási tevékenységeké. Nincs szükség ilyen mentességre. A 
keretirányelvben vannak mechanizmusok – például vállalatspecifikus paraméterek vagy belső 
modellek – a nemzeti sajátosságok kezelésére.

Módosítás 406
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont
2009/138/EK irányelv
111 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, a 
mennyiségi korlátok és az eszköz-
alkalmassági kritériumok meghatározása 
céljából. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok a biztosítástechnikai tartalékok 
fedezetéül szolgáló eszközökre 
alkalmazandók, kivéve az olyan 
életbiztosítási szerződésekkel kapcsolatban 
tartott eszközöket, amely szerződések 
esetén a befektetési kockázatot a szerződők 
viselik. A Bizottság a standard formula 
továbbfejlesztése és a pénzügyi piacokon 
bekövetkező fejlemények tükrében 
felülvizsgálja ezeket az intézkedéseket.

(2) A szavatolótőke-szükséglet 
következetes harmonizációjának 
biztosítása érdekében az EIOPA 
kidolgozhatja a szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a mennyiségi 
korlátok és az eszköz-alkalmassági 
kritériumok meghatározása céljából, hogy 
kezelje azokat a kockázatokat, amelyekkel 
a részmodul nem foglalkozik megfelelően.

Az EIOPA 2012. március 1-jéig 
benyújthatja a Bizottságnak e 
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szabályozástechnikai standardok 
tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
E szabályozástechnikai standardok a 
biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül 
szolgáló eszközökre alkalmazhatók, 
kivéve az olyan életbiztosítási 
szerződésekkel kapcsolatban tartott 
eszközöket, amely szerződések esetén a 
befektetési kockázatot a szerződők viselik. 
A Bizottság a standard formula 
továbbfejlesztése és a pénzügyi piacokon 
bekövetkező fejlemények tükrében 
felülvizsgálhatja ezeket a 
szabályozástechnikai standardokat.

Or. en

Módosítás 407
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 25 a pont (új)
2009/139/EK irányelv
129 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. A 129. cikk (4) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„A (3) bekezdésben említett határértékek 
kiszámítása céljából a társaságok nem 
kötelesek negyedévente kiszámítani a 
szavatolótőke-szükségletet.”

Or. en
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Módosítás 408
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 29 pont
2009/138/EK irányelv
135 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befektetésekből származó kockázatok 
azonosítása, mérése, figyelemmel kísérése, 
kezelése és jelentése a 132. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésével 
kapcsolatban;

a) a befektetésekből származó kockázatok 
azonosítása, mérése, figyelemmel kísérése, 
kezelése és belső jelentése a 132. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésével 
kapcsolatban;

Or. pt

Módosítás 409
Miguel Portas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 29 pont
2009/138/EK irányelv
135 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 132. cikk (4) bekezdésének második 
albekezdésében említett származtatott 
termékekbe és eszközökbe történő 
befektetésekből származó sajátos 
kockázatok azonosítása, mérése, 
figyelemmel kísérése, kezelése és 
jelentése.

b) a 132. cikk (4) bekezdésének második 
albekezdésében említett származtatott 
termékekbe és eszközökbe történő 
befektetésekből származó sajátos 
kockázatok azonosítása, mérése, 
figyelemmel kísérése, kezelése és belső
jelentése.

Or. pt

Módosítás 410
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – a pont
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2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi piacoknak – az EIOPA által e 
bekezdéssel összhangban megállapított –
rendkívüli visszaesése esetén a felügyeleti 
hatóság az összes vonatkozó szempont 
figyelembevételével megállapított 
időszakkal meghosszabbíthatja a (3) 
bekezdés második albekezdésében rögzített 
időszakot.

A pénzügyi piacok rendkívüli visszaesése 
esetén a felügyeleti hatóság az összes 
vonatkozó szempont figyelembevételével 
megállapított időszakkal 
meghosszabbíthatja a (3) bekezdés 
második albekezdésében rögzített 
időszakot.

Or. en

Módosítás 411
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA-nak a(z) …/…/ rendelet 18. 
cikke alapján fennálló hatásköreinek 
sérelme nélkül, e bekezdés 
alkalmazásában, az EIOPA az érintett 
felügyeleti hatóság kérésére egyedi 
határozatot bocsát ki a kérelmező hatóság 
számára, amelyben megállapítja a 
pénzügyi piacokon fennálló rendkívüli 
visszaesést. A pénzügyi piacokon akkor 
következik be rendkívüli visszaesés, ha a 
pénzügyi piacok előre nem látható, jelentős 
és mélyreható – a gazdasági ciklus 
részeként bekövetkező romlástól eltérő – és 
egy vagy több tagállamban összességében 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási piac 
jelentős részét képviselő egy vagy több 
biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi 
helyzetét máris jelentősen és hátrányosan 
befolyásoló visszaesésének következtében 
egy vagy több biztosító vagy 

Az EIOPA-nak az 1094/2010/EU rendelet 
18. cikke alapján fennálló hatásköreinek 
sérelme nélkül az EIOPA ajánlást adhat ki 
az 1094/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban, amely megállapítja, hogy 
véleménye szerint a pénzügyi piacokon 
rendkívüli visszaesés van, amikor a 
pénzügyi piacok előre nem látható, jelentős 
és mélyreható – a gazdasági ciklus 
részeként bekövetkező romlástól eltérő – és 
egy vagy több tagállamban összességében 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási piac 
jelentős részét képviselő egy vagy több 
biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi 
helyzetét máris jelentősen és hátrányosan 
befolyásoló visszaesés következik be.
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viszontbiztosító nem tudja teljesíteni az e 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
követelmények egyikét az abban 
megállapított időtartamon belül.

Or. en

Módosítás 412
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA-nak a(z) …/…/ rendelet 18. 
cikke alapján fennálló hatásköreinek 
sérelme nélkül, e bekezdés 
alkalmazásában, az EIOPA az érintett 
felügyeleti hatóság kérésére egyedi 
határozatot bocsát ki a kérelmező hatóság 
számára, amelyben megállapítja a pénzügyi 
piacokon fennálló rendkívüli visszaesést. A 
pénzügyi piacokon akkor következik be 
rendkívüli visszaesés, ha a pénzügyi piacok 
előre nem látható, jelentős és mélyreható –
a gazdasági ciklus részeként bekövetkező 
romlástól eltérő – és egy vagy több 
tagállamban összességében a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási piac jelentős részét 
képviselő egy vagy több biztosító vagy 
viszontbiztosító pénzügyi helyzetét máris 
jelentősen és hátrányosan befolyásoló 
visszaesésének következtében egy vagy 
több biztosító vagy viszontbiztosító nem 
tudja teljesíteni az e cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelmények egyikét az 
abban megállapított időtartamon belül.

Az EIOPA-nak az 1094/2010/EU rendelet 
18. cikke alapján fennálló hatásköreinek 
sérelme nélkül, e bekezdés 
alkalmazásában, az EIOPA az érintett 
felügyeleti hatóság kérésére egyedi 
határozatot bocsát ki a kérelmező hatóság 
számára, amelyben megállapítja a pénzügyi 
piacokon fennálló rendkívüli visszaesést. A 
pénzügyi piacokon akkor következik be 
rendkívüli visszaesés, ha a pénzügyi piacok 
előre nem látható, jelentős és mélyreható –
a gazdasági ciklus részeként bekövetkező 
romlástól eltérő – és egy vagy több 
tagállamban összességében a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási piac jelentős részét 
képviselő egy vagy több biztosító vagy 
viszontbiztosító pénzügyi helyzetét máris 
jelentősen és hátrányosan befolyásoló 
visszaesésének következtében egy vagy 
több biztosító vagy viszontbiztosító nem 
tudja teljesíteni az e cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelmények egyikét az 
abban megállapított időtartamon belül.

Or. en
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Módosítás 413
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA legalább havonta egyszer 
felülvizsgálja, hogy a negyedik 
albekezdésben említett feltételek a 
felülvizsgálat időpontjában még 
fennállnak-e, és amennyiben a negyedik 
albekezdés szerinti, a határozatot
megalapozó feltételek egyike vagy azok 
közül több már nem áll fenn, hatályon 
kívül helyezi az említett határozatot. E 
célból az EIOPA egyedi határozatot bocsát 
ki az érintett felügyeleti hatóság számára, 
amelyben megállapítja, hogy a pénzügyi 
piacokon fennálló rendkívüli visszaesés 
megszűnt.

Az EIOPA legalább havonta egyszer 
felülvizsgálja, hogy a negyedik 
albekezdésben említett feltételek a 
felülvizsgálat időpontjában még 
fennállnak-e, és amennyiben a negyedik 
albekezdés szerinti, az ajánlást 
megalapozó feltételek egyike vagy azok 
közül több már nem áll fenn, hatályon 
kívül helyezi az említett ajánlást. E célból 
az EIOPA egyedi ajánlást bocsát ki az 
érintett felügyeleti hatóság számára, 
amelyben megállapítja, hogy a pénzügyi 
piacokon fennálló rendkívüli visszaesés 
megszűnt.

Or. en

Módosítás 414
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti hatóságok minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy eleget 
tegyenek az EIOPA ajánlásainak.

Or. en
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Módosítás 415
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatásköreik sérelme nélkül az érintett 
felügyeleti hatóságok hatáskörükben 
mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy tájékoztatást adjanak a felügyeleti 
kollégium keretében a (4) bekezdésben 
említett időszak meghosszabbítását 
elutasító döntésükről.

Or. en

Módosítás 416
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a felügyeleti kollégium 
körében eltérő vélemény alakul ki a (4) 
bekezdésben említett időszak 
meghosszabbításának az érintett 
felügyeleti hatóság általi elutasításáról, a 
csoportfelügyeleti hatóság vagy bármelyik 
más érintett felügyeleti hatóság 
konzultálhat az EIOPA-val. Az EIOPA-
val egy hónap alatt konzultálnak, és az 
összes érintett felügyeleti hatóságot 
tájékoztatják. Amennyiben konzultáltak az 
EIOPA-val, az érintett felügyeleti hatóság 
döntése meghozatala előtt kellően 
mérlegeli az így kapott tanácsot. Az 
1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az EIOPA 
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ebben a szakaszban közvetítőként jár el.

Or. en

Módosítás 417
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlás kiadásától számított 7 napon 
belül minden érintett felügyeleti hatóság 
megerősíti, hogy eleget tesz-e vagy eleget 
kíván-e tenni ennek az ajánlásnak. 
Amennyiben valamely felügyeleti hatóság 
nem tesz eleget vagy nem kíván tenni az 
ajánlásnak, tájékoztatja az EIOPA-t, és 
ismerteti indokait.

Or. en

Módosítás 418
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 c és 5 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az e cikk (6) bekezdésében 
említett időszak végén – ha a kollégiumon 
belül nem értek el megállapodást – a 
csoportfelügyeleti hatóság vagy bármelyik 
más érintett felügyeleti hatóság a 
felügyeleti hatóság elutasítását az EIOPA 
elé utalta az 1094/2010/EU rendelet 19. 
cikkének megfelelően, akkor az érintett 
felügyeleti hatóság elhalasztja döntését, és 



PE472.278v01-00 92/144 AM\877719HU.doc

HU

megvárja az EIOPA által az említett 
rendelet 19. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, majd 
az EIOPA határozatának megfelelően 
hozza meg saját határozatát.
Az (5) és (6) bekezdésben említett időszak 
az említett rendelet 19. cikkének (2) 
bekezdése szerinti egyeztetési időszaknak 
minősül. Az EIOPA két hónapon belül 
hozza meg határozatát. Az e bekezdésben 
említett időszak vége után vagy az érintett 
felügyeleti hatóságok közötti 
megállapodás elérését követően az ügy 
már nem utalható az EIOPA elé.”

Or. en

Módosítás 419
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 30 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
138 cikk – 4 bekezdés – 5 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIOPA közzéteszi, hogy a felügyeleti 
hatóság nem tesz eleget vagy nem kíván 
eleget tenni ennek az ajánlásnak. Az 
EIOPA eseti alapon dönthet úgy is, hogy 
közzéteszi azokat az indokokat, amelyek 
alapján nem tesz eleget az ajánlásnak. A 
felügyeleti hatóság előzetes értesítést kap 
erről a közzétételről.

Or. en

Módosítás 420
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 32 pont
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2009/138/EK irányelv
155 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a fogadó tagállam felügyeleti 
hatósága az EIOPA-hoz utalhatja az ügyet 
és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet 19. 
cikkével összhangban kérheti a segítségét. 
Ebben az esetben az EIOPA az említett 
cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelően járhat el.

Emellett a fogadó tagállam felügyeleti 
hatósága vagy a székhely szerinti tagállam 
felügyeleti hatósága az EIOPA-hoz 
utalhatja az ügyet és az 1094/2010/EU 
rendelet 19. cikkének (1)–(4) és (6) 
bekezdésével összhangban kérheti a 
segítségét. Ebben az esetben az EIOPA az 
említett cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelően járhat el.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy a fogadó vagy a székhely szerinti tagállam van-e jobb helyzetben a 
beavatkozáshoz. Előfordulhat, hogy fogadó tagállam beavatkozási hatásköre – különösen a 
meglévő biztosítási szerződésekkel kapcsolatban – nem elégséges ahhoz, hogy megállítsa a 
vállalatot a nemzeti jog megsértésében.

Módosítás 421
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 33 pont
2009/138/EK irányelv
158 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a fogadó tagállam felügyeleti 
hatósága az EIOPA-hoz utalhatja az ügyet
és a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelet 19. 
cikkével összhangban kérheti a segítségét. 
Ebben az esetben az EIOPA az említett 
cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelően járhat el.

Emellett a fogadó tagállam felügyeleti 
hatósága vagy a székhely szerinti tagállam
felügyeleti hatósága az EIOPA-hoz 
utalhatja az ügyet és az 1094/2010/EU 
rendelet 19. cikkének (1)–(4) és (6) 
bekezdésével összhangban kérheti a 
segítségét. Ebben az esetben az EIOPA az 
említett cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelően járhat el.

Or. en
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Indokolás

Nem világos, hogy a fogadó vagy a székhely szerinti tagállam van-e jobb helyzetben a 
beavatkozáshoz. Előfordulhat, hogy fogadó tagállam beavatkozási hatásköre – különösen a 
meglévő biztosítási szerződésekkel kapcsolatban – nem elégséges ahhoz, hogy megállítsa a 
vállalatot a nemzeti jog megsértésében.

Módosítás 422
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 33 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
159 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. A 159. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„159. cikk
A határon átnyúló tevékenységekre 
vonatkozó statisztikai tájékoztatás

Minden biztosítónak tájékoztatnia kell a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
felügyeleti hatóságát külön a letelepedés 
joga alapján és külön a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
végrehajtott ügyletekkel kapcsolatban, a 
biztosítási díjak, a kárigények és 
jutalékok összegéről a viszontbiztosítás 
levonása nélkül tagállamonként az 
alábbiak szerint:
a) nem-életbiztosítás esetében biztosítási 
ágazatonként a megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározottak szerint;
b) életbiztosítás esetében az I–IX. 
melléklet minden egyes üzletága 
tekintetében a megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározottak 
szerint.
Az I. melléklet A. részében felsorolt 10. 
ágazat tekintetében – a fuvarozók 
felelősségbiztosításának kivételével – az 
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érintett vállalkozás a biztosítóval 
szembeni kárigények gyakoriságáról és 
átlagos költségéről is tájékoztatja az 
említett felügyeleti hatóságot.
A székhely szerinti tagállam felügyeleti 
hatósága ésszerű időn belül összesített 
formában továbbítja az első és második 
albekezdésben említett információkat 
valamennyi érintett tagállam felügyeleti 
hatóságaihoz, ha azok ezt kérik.”

Or. en

Indokolás

A 159. cikk esetében a csoportosítást ugyanazon biztosítási ágazatok szerint kell elvégezni, 
mint a Szolvencia II.-ben, és nem osztályok szerint.

Módosítás 423
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől és a 134. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésétől 
eltérve, a 172. cikk (3) bekezdésének és a 
134. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően kell kezelni 
egy átmeneti időszakban az olyan 
harmadik országbeli központi irodával 
rendelkező vállalkozásokkal kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket, amelynek 
a szolvenciarendszere 2012. december 31-
ig valószínűleg nem felel meg 
maradéktalanul az (1) bekezdésben 
említett egyenértékűségi kritériumoknak. 
Az átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (6) bekezdéssel összhangban 

törölve
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határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 424
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől és a 134. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésétől 
eltérve, a 172. cikk (3) bekezdésének és a 
134. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően kell kezelni 
egy átmeneti időszakban az olyan 
harmadik országbeli központi irodával 
rendelkező vállalkozásokkal kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket, amelynek 
a szolvenciarendszere 2012. december 31-
ig valószínűleg nem felel meg 
maradéktalanul az (1) bekezdésben 
említett egyenértékűségi kritériumoknak. 
Az átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (6) bekezdéssel összhangban 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság a 
301a. cikkel összhangban korlátozott 
időszakra, valamint az EIOPA által az 
1094/2010/EU rendelet 33. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban nyújtott 
támogatás mellett dönthet úgy, hogy 
valamely harmadik országnak az ebben a 
harmadik országban központi irodával 
rendelkező biztosító viszontbiztosítási 
tevékenységeire alkalmazott 
szavatolótőke-megfelelési rendszere 
ideiglenesen egyenértékű az I. címben 
meghatározott rendszerrel, amennyiben ez
a harmadik ország legalább a következő 
feltételeknek megfelel:

a) a harmadik ország 
konvergenciaprogramot hozott létre e 
kötelezettségvállalás teljesítésére;
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b) elégséges erőforrásokat rendeltek e 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez;
c) a 264. cikkel összhangban 
megállapodást kötöttek a bizalmas 
felügyeleti információk cseréjéről;
d) minősítése szerint a harmadik ország 
megfelel a Biztosításfelügyelők 
Nemzetközi Szövetsége (IAIS) 
alapelveinek, elveinek és standardjainak.
Az ideiglenes egyenértékűségről hozott 
valamennyi határozat figyelembe veszi a 
Bizottság által a 177. cikkel összhangban 
készített jelentéseket. Ezeket a 
határozatokat rendszeresen felülvizsgálják 
az adott harmadik ország által az 
előrehaladásról készített jelentések 
alapján, amelyeket hathavonta 
ismertetnek a Bizottsággal és az EIOPA-
val, amelyek értékelik azokat.
Az EIOPA a weboldalán közzéteszi és 
aktualizálja az első albekezdésben említett 
harmadik országok listáját.
A Bizottság a 301a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek tovább részletezik az 
első albekezdésben meghatározott 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 425
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől és a 134. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésétől 
eltérve, a 172. cikk (3) bekezdésének és a 
134. cikk (1) bekezdése második 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság a 
301a. cikkel összhangban korlátozott 
időszakra, valamint az EIOPA által az 
1094/2010/EU rendelet 33. cikkének (2) 
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albekezdésének megfelelően kell kezelni 
egy átmeneti időszakban az olyan 
harmadik országbeli központi irodával 
rendelkező vállalkozásokkal kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket, amelynek 
a szolvenciarendszere 2012. december 31-
ig valószínűleg nem felel meg 
maradéktalanul az (1) bekezdésben 
említett egyenértékűségi kritériumoknak. 
Az átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (6) bekezdéssel összhangban 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

bekezdésével összhangban nyújtott 
támogatás mellett dönthet úgy, hogy 
valamely harmadik országnak az ebben a 
harmadik országban központi irodával 
rendelkező biztosító viszontbiztosítási 
tevékenységeire alkalmazott 
szavatolótőke-megfelelési rendszere 
ideiglenesen egyenértékű az I. címben 
meghatározott rendszerrel, figyelembe 
véve a következő irányadó elveket:

a) a harmadik ország írásbeli 
kötelezettségvállalást tett az Európai 
Uniónak, hogy olyan szavatolótőke-
megfelelési rendszert fogad el és 
alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy ezen 
időszak vége előtt a (2) bekezdéssel 
összhangban egyenértékűnek minősítsék;
b) a harmadik ország 
konvergenciaprogramot hozott létre e 
kötelezettségvállalás teljesítésére;
c) elégséges erőforrásokat rendeltek e 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez;
d) a harmadik ország jelenlegi 
szavatolótőke-megfelelési rendszere 
kockázatalapú vagy azzá válik, valamint 
az eszközök és források gazdasági 
értékelésén alapul;
e) a 264. cikkel összhangban 
megállapodást kötöttek a bizalmas 
felügyeleti információk cseréjéről;
f) minősítése szerint a harmadik ország 
megfelel a Biztosításfelügyelők 
Nemzetközi Szövetsége (IAIS) által 
elfogadott alapelveknek.
Az ideiglenes egyenértékűségről hozott 
valamennyi határozat figyelembe veszi a 
Bizottság által a 177. cikkel összhangban 
készített jelentéseket. Ezeket a 
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határozatokat rendszeresen felülvizsgálják 
az EIOPA által az előrehaladásról 
készített jelentések alapján, amelyeket 
hathavonta ismertetnek a Bizottsággal és 
az EIOPA-val, amelyek értékelik azokat.
Az EIOPA a weboldalán közzéteszi és 
aktualizálja az első albekezdésben említett 
harmadik országok listáját.
A Bizottság a 301a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek tovább részletezik az 
első albekezdésben meghatározott 
irányadó elveket.

Or. en

Módosítás 426
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől és a 134. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésétől 
eltérve, a 172. cikk (3) bekezdésének és a 
134. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően kell kezelni 
egy átmeneti időszakban az olyan 
harmadik országbeli központi irodával 
rendelkező vállalkozásokkal kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket, amelynek 
a szolvenciarendszere 2012. december 31-
ig valószínűleg nem felel meg 
maradéktalanul az (1) bekezdésben említett 
egyenértékűségi kritériumoknak. Az 
átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (6) bekezdéssel összhangban 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 

(4) A (3) bekezdéstől és a 134. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésétől 
eltérve, a 172. cikk (3) bekezdésének és a 
134. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően kell kezelni 
egy átmeneti időszakban az olyan 
harmadik országbeli központi irodával 
rendelkező vállalkozásokkal kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket, amelynek 
a szolvenciarendszere 2012. december 31-
ig valószínűleg nem felel meg 
maradéktalanul az (1) bekezdésben említett 
egyenértékűségi kritériumoknak. Az 
átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
A Bizottság további 2 évvel 
meghosszabbíthatja ezt az időszakot, ha a 
harmadik ország nem teljesítette 
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ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

kötelezettségvállalását, de megfelelő 
előrelépést tett. Ez az eltérés csak akkor 
alkalmazandó, ha a Bizottság a (6) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott arról, hogy a harmadik ország 
teljesíti a meghatározott kritériumokat.

(a 2009/138/EK irányelv 227. és 260. 
cikkére is alkalmazandó)

Or. en

Indokolás

Némi rugalmasságot igényelnek az ahhoz szükséges jogi eljárások és szabályozási változások, 
hogy egy rendszer az egyenértékűség felé mozduljon el. Ennek kell biztosítania, hogy az 
átmeneti időszak végén teljesüljön az egyenértékűségi cél. Ellenkező esetben az egyenlő 
versenyfeltételekkel és az üzleti tevékenység megszakadásával kapcsolatos aggályok csak 
később válnak láthatóvá.

Módosítás 427
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyek 
a (4) bekezdéssel összefüggésben 
meghatározzák az átmeneti időszak 
hosszát, amely a maximális 5 évnél 
rövidebb is lehet, valamint a harmadik 
ország által teljesítendő kritériumokat. 
Ezek a kritériumok kiterjednek a 
felügyeleti hatóságok által vállalt 
kötelezettségekre, egy egyenértékű 
rendszerhez való konvergenciájukra egy 
meghatározott időszakon át, a rendszer 
hatályos vagy tervezett tartalmára és az 
együttműködésre, információcserére, 
valamint a szakmai titoktartásra vonatkozó 

(5) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyek 
a (4) bekezdéssel összefüggésben 
meghatározzák az átmeneti időszak 
hosszát, amely a maximális 5 évnél 
rövidebb is lehet, valamint a harmadik 
ország által teljesítendő kritériumokat. 
Ezek a kritériumok kiterjednek a 
felügyeleti hatóságok által vállalt 
kötelezettségekre, egy egyenértékű 
rendszerhez való konvergenciájukra egy 
meghatározott időszakon át, és az 
együttműködésre, információcserére, 
valamint a szakmai titoktartásra vonatkozó 
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kötelezettségekre. kötelezettségekre.

Or. en

Indokolás

Némi rugalmasságot igényelnek az ahhoz szükséges jogi eljárások és szabályozási változások, 
hogy egy rendszer az egyenértékűség felé mozduljon el. Ennek kell biztosítania, hogy az 
átmeneti időszak végén teljesüljön az egyenértékűségi cél. Ellenkező esetben az egyenlő 
versenyfeltételekkel és az üzleti tevékenység megszakadásával kapcsolatos aggályok csak 
később válnak láthatóvá.

Módosítás 428
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 35 pont – b a pont (új)
2009/138/EK irányelv
172 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 172. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) Az átmeneti időszak 3 éves 
alkalmazása után a Bizottság elkezdi a 
harmadik ország által az egyenértékűség 
felé tett előrelépések felülvizsgálatát, a 
következő mérföldkövek alapján:
a) a szavatolótőke-megfelelési rendszer 
kockázatalapú;
b) az IAIS elvein alapuló független 
felügyeleti rendszerrel rendelkezik;
c) olyan biztosítási piacot működtet, amely 
nyitva áll más joghatóságokban 
székhellyel rendelkező (viszont)biztosító 
társaságok előtt.
A felülvizsgálat következtetéseivel 
összhangban az 5 éves átmeneti időszak 
végén a Bizottság további 5 évre 
meghosszabbíthatja az átmeneti időszakot.
5 év után, ha a harmadik ország 
előrelépést tett az egyenértékűség felé, az 
átmeneti időszak további 5 évvel 
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meghosszabbítható.”

Or. en

Indokolás

A biztosítási üzletág hosszú távú jellege miatt, valamint azért, mert fontos, hogy egy piaci 
szereplő versenyképes legyen az adott piacon, az öt év nem elég hosszú időszak. Nagyobb fokú 
bizonyosságra van szükség, ezért lehetővé kell tenni az átmenet további 5 évre való 
meghosszabbítását, ha előrelépés történt az egyenértékűség felé. Fontos megjegyezni, hogy az 
EU-nak több mint 15 évébe telt a Szolvencia II. kidolgozása.

Módosítás 429
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 38 pont
2009/138/EK irányelv
216 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyek pontosítják, milyen körülmények 
közt hozható meg az (1) bekezdésben 
említett határozat.

(7) Az EIOPA kidolgozhatja azon 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét, amelyek pontosítják, milyen 
körülmények közt hozható meg az (1) 
bekezdésben említett határozat

Az EIOPA benyújtja a Bizottságnak e 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák az említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 430
Peter Skinner
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 40 pont
2009/138/EK irányelv
227 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ennek során a csoportfelügyeleti 
hatóság konzultál a többi érintett 
felügyeleti hatósággal és az EIOPA-val, 
mielőtt határozna az egyenértékűségről.”

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 431
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 41 pont
2009/138/EK irányelv
227 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el azon 
kritériumok pontosítására, amelyek révén 
felmérhető, hogy a harmadik ország 
szolvenciarendszere egyenértékű-e az I. 
cím VI. fejezetében meghatározottal.”

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.
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Módosítás 432
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 42 pont
2009/138/EK irányelv
227 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6) Az (1) bekezdés második 
albekezdésétől eltérve a tagállamok egy 
átmeneti időszakra előírhatják, hogy a 
csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 
számítása az említett albekezdés szerinti 
vállalkozás tekintetében vegye figyelembe 
az érintett harmadik ország által előírt 
szavatolótőke-szükségletet és az annak 
teljesítéséhez figyelembe vehető szavatoló 
tőkét. Az átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (7) bekezdéssel összhangban 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 433
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 42 pont
2009/138/EK irányelv
227 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés második (6) Az (5) bekezdés második 
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albekezdésétől eltérve a tagállamok egy 
átmeneti időszakra előírhatják, hogy a 
csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 
számítása az említett albekezdés szerinti 
vállalkozás tekintetében vegye figyelembe 
az érintett harmadik ország által előírt 
szavatolótőke-szükségletet és az annak 
teljesítéséhez figyelembe vehető szavatoló 
tőkét. Az átmeneti időszak a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 5 évig tart. 
Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság a (7) bekezdéssel összhangban 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

albekezdésétől eltérve a Bizottság a 301a. 
cikkel összhangban korlátozott időszakra, 
valamint az EIOPA által az 1094/2010/EU 
rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban nyújtott támogatás mellett 
dönthet úgy, hogy valamely harmadik 
országnak az ebben a harmadik
országban központi irodával rendelkező 
biztosítókra alkalmazott felügyeleti 
rendszere ideiglenesen egyenértékű az I. 
cím IV. fejezetében meghatározott 
rendszerrel, figyelembe véve a következő 
irányadó elveket:

a) a harmadik ország írásbeli 
kötelezettségvállalást tett az Európai 
Uniónak, hogy olyan felügyeleti rendszert 
fogad el és alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy ezen időszak vége előtt a (2) 
bekezdéssel összhangban egyenértékűnek 
minősítsék;
b) a harmadik ország 
konvergenciaprogramot hozott létre e
kötelezettségvállalás teljesítésére;
c) elégséges erőforrásokat rendeltek e 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez;
d) a harmadik ország jelenlegi felügyeleti 
rendszere kockázatalapú vagy azzá válik, 
valamint az eszközök és források 
gazdasági értékelésén alapul;
e) a 264. cikkel összhangban 
megállapodást kötöttek a bizalmas 
felügyeleti információk cseréjéről;
f) minősítése szerint a harmadik ország 
megfelel a Biztosításfelügyelők 
Nemzetközi Szövetsége (IAIS) által 
elfogadott alapelveknek.
Az ideiglenes egyenértékűségről hozott 
valamennyi határozat figyelembe veszi a 
Bizottság által a 177. cikkel összhangban 
készített jelentéseket. Ezeket a 
határozatokat rendszeresen felülvizsgálják 
az EIOPA által az előrehaladásról 
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készített jelentések alapján, amelyeket 
évente ismertetnek a Bizottsággal és az 
EIOPA-val, amelyek értékelik azokat.
Az EIOPA a weboldalán közzéteszi és 
aktualizálja az e cikkben említett 
harmadik országok listáját.
A Bizottság a 301a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek tovább részletezik az 
első albekezdésben meghatározott 
irányadó elveket.

Or. en

Módosítás 434
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 42 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
227 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. A 227. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(8a) Az átmeneti időszak 3 éves 
alkalmazása után a Bizottság elkezdi a 
harmadik ország által az egyenértékűség 
felé tett előrelépések felülvizsgálatát, a 
következő mérföldkövek alapján:
a) a szavatolótőke-megfelelési rendszer 
kockázatalapú;
b) az IAIS elvein alapuló független 
felügyeleti rendszerrel rendelkezik;
c) olyan biztosítási piacot működtet, amely 
nyitva áll más joghatóságokban 
székhellyel rendelkező (viszont)biztosító 
társaságok előtt.
A felülvizsgálat következtetéseivel 
összhangban az 5 éves átmeneti időszak 
végén a Bizottság további 5 évre 
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meghosszabbíthatja az átmeneti időszakot.
5 év után, ha a harmadik ország 
előrelépést tett az egyenértékűség felé, az 
átmeneti időszak további 5 évvel 
meghosszabbítható.”

Or. en

Indokolás

A biztosítási üzletág hosszú távú jellege miatt, valamint azért, mert fontos, hogy egy piaci 
szereplő versenyképes legyen az adott piacon, az öt év nem elég hosszú időszak. Nagyobb fokú 
bizonyosságra van szükség, ezért lehetővé kell tenni az átmenet további 5 évre való 
meghosszabbítását, ha előrelépés történt az egyenértékűség felé. Fontos megjegyezni, hogy az 
EU-nak több mint 15 évébe telt a Szolvencia II. kidolgozása.

Módosítás 435
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 42 a pont (új)
2009/138/EK irányelv
230 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. A 230. cikk (2) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A konszolidált adatokon alapuló 
csoportszintű szavatolótőke-szükségletet 
(konszolidált csoportszintű szavatolótőke-
szükségletet) a standard formula alapján 
és adott esetben jóváhagyott belső modell 
alapján kell kiszámítani a 100. cikkben 
leírt módon, az I. cím VI. fejezete 4. 
szakaszának 1. és 2. alszakaszában, 
valamint az I. cím VI. fejezete 4. 
szakaszának 1. és 3. alszakaszában foglalt 
általános elvekkel összhangban.”

Or. en
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Indokolás

A válság rámutatott annak veszélyeire, ha túlságosan a belső modellekre támaszkodnak. E 
módosítás biztosítja, hogy mindig kiszámítsák a standard formulát annak érdekében, hogy a) 
elősegítsék a biztosítók közötti összehasonlítást; és b) lehetővé tegyék a belső modell 
eredményeinek összehasonlítását a standard formulával, hogy a felügyelet figyelmét a fő 
különbségekére összpontosítsák, és több tájékoztatást adjanak a belső és a szabályozási 
modell erősségeiről és gyengeségeiről; és c) szabályozási alapot biztosítsanak a belső modell 
eredményeihez.

Módosítás 436
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 44 pont
2009/138/EK irányelv
234 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 301a. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek részletezik a 
220–229. cikkben meghatározott technikai 
alapelveket és módszereket, valamint a 
230–233. cikk alkalmazását, az Unión 
belüli egységes alkalmazás biztosítása 
érdekében.

E cikk következetes harmonizációjának 
biztosítása érdekében az EIOPA 
kidolgozza azon szabályozástechnikai 
standardok tervezetét, amelyek részletezik 
a 220–229. cikkben meghatározott 
technikai alapelveket és módszereket, 
valamint a 230–233. cikk alkalmazását, 
tükrözve a sajátos jogi struktúrák 
gazdasági természetét.
Az EIOPA 2012. március 1-jéig benyújtja 
a Bizottságnak e szabályozástechnikai 
standardok tervezetét.
A Bizottságot felhatalmazzák a második 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 437
Sylvie Goulard
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 54 pont – a a pont (új)
2009/138/EK irányelv
248 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) A jelentősebb fióktelepek és kapcsolt 
vállalkozások felügyeleti hatóságai szintén 
tagjai lehetnek a felügyeleti 
kollégiumnak. Részvételük azonban 
csupán hatékony információcserére 
vonatkozó célkitűzés megvalósítására 
korlátozódik.
A csoportfelügyelő hatóság adott esetben 
felkérheti a Központi Bankok Európai 
Rendszerének érintett központi bankjait 
(az EKB-t is beleértve) hogy vegyenek 
részt a felügyeleti kollégium 
tevékenységeiben, amennyiben ezek a 
tevékenységek a vonatkozó feladataik 
ellátása szempontjából fontosak.
A felügyeleti kollégium hatékony 
működése megkövetelheti, hogy egyes 
tevékenységeket a kollégiumon belüli 
felügyeleti hatóságoknak csupán egy 
bizonyos része végezzen el.
A felügyeleti kollégium tagjai közé 
tartozik valamennyi olyan tagállam 
csoportfelügyeleti hatósága és felügyeleti 
hatósága is, amelyekben a leányvállalatok 
központi irodái találhatók.
A jelentősebb fióktelepek és kapcsolt 
vállalkozások felügyeleti hatóságai szintén 
tagjai lehetnek a felügyeleti 
kollégiumnak. Részvételük azonban 
csupán hatékony információcserére 
vonatkozó célkitűzés megvalósítására 
korlátozódik.
A csoportfelügyelő hatóság adott esetben 
felkérheti a Központi Bankok Európai 
Rendszerének érintett központi bankjait 
(az EKB-t is beleértve) hogy vegyenek 
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részt a felügyeleti kollégium 
tevékenységeiben, amennyiben ezek a 
tevékenységek vonatkozó feladataik 
ellátása szempontjából fontosak.
A felügyeleti kollégium hatékony 
működéséhez szükséges lehet, hogy egyes 
tevékenységeket a kollégiumon belüli 
felügyeleti hatóságoknak csupán egy 
bizonyos része végezzen el.”

Or. en

Indokolás

Az EKB-t és a Központi Bankok Európai Rendszerének érintett központi bankjait felkérhetik, 
hogy vegyenek részt a felügyeleti kollégium tevékenységeiben, amennyiben ezek a 
tevékenységek a (például a központi bankoknak a pénzügyi stabilitás terén meglévő 
közreműködési feladataival kapcsolatos) feladataik ellátása szempontjából fontosak.

Módosítás 438
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az ellenőrzést annak a felügyeleti 
hatóságnak kell elvégeznie, amely a 247. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kritériumok alkalmazása esetén 
csoportfelügyeleti hatóság lenne, az 
anyavállalat vagy az Unióban 
engedélyezett bármely biztosító vagy 
viszontbiztosító kérésére, vagy saját 
kezdeményezésére, kivéve, ha a Bizottság 
előzetesen az érintett harmadik ország 
egyenértékűségéről határozott. Ennek 
során a felügyeleti hatóság konzultál a 
többi érintett felügyeleti hatósággal és az 
EIOPA-val, mielőtt határozna.”

törölve

Or. en
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Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 439
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – a pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzést annak a felügyeleti 
hatóságnak kell elvégeznie, amely a 247. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kritériumok alkalmazása esetén 
csoportfelügyeleti hatóság lenne, az 
anyavállalat vagy az Unióban 
engedélyezett bármely biztosító vagy 
viszontbiztosító kérésére, vagy saját 
kezdeményezésére, kivéve, ha a Bizottság 
előzetesen az érintett harmadik ország 
egyenértékűségéről határozott. Ennek 
során a felügyeleti hatóság konzultál a 
többi érintett felügyeleti hatósággal és az 
EIOPA-val, mielőtt határozna.

Az ellenőrzést annak a felügyeleti 
hatóságnak kell elvégeznie, amely a 247. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kritériumok alkalmazása esetén 
csoportfelügyeleti hatóság lenne (a 
továbbiakban: eljáró csoportfelügyeleti 
hatóság), az anyavállalat vagy az Unióban 
engedélyezett bármely biztosító vagy 
viszontbiztosító kérésére, vagy saját 
kezdeményezésére, kivéve, ha a Bizottság 
előzetesen az érintett harmadik ország 
egyenértékűségéről határozott. Az eljáró 
csoportfelügyeleti hatóság az 
1094/2010/EU rendelet 33. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban együttműködik 
az EIOPA-val.
Ennek során az eljáró csoportfelügyeleti 
hatóság az EIOPA támogatásával 
konzultál a többi érintett felügyeleti 
hatósággal, mielőtt határozna az 
egyenértékűségről. Ezt a határozatot a (2) 
bekezdéssel összhangban elfogadott 
kritériumok szerint kell meghozni. Az 
eljáró csoportfelügyeleti hatóság nem hoz
olyan döntést harmadik országgal 
kapcsolatban, amely ellentmond az azzal a 
harmadik országgal szemben korábban 
hozott bármely határozatnak.
Amennyiben a felügyeleti hatóságok nem 
értenek egyet a második albekezdéssel 
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összhangban hozott határozattal, az ügyet 
az EIOPA elé terjeszthetik, és az 
1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (1)–
(3) és (6) bekezdésével összhangban 3 
hónapon belül kérhetik támogatását, 
miután az eljáró csoportfelügyeleti 
hatóság értesítést küldött a határozatról. 
Ebben az esetben az EIOPA az említett 
cikkel rá ruházott jogkörök szerint járhat 
el.

Or. en

Módosítás 440
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – b pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire olyan kritériumokat 
megállapító felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek révén 
felmérhető, hogy a harmadik ország 
csoportfelügyeletre vonatkozó 
prudenciális rendszere egyenértékű-e az e 
címben meghatározottal.”

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 441
Sven Giegold



AM\877719HU.doc 113/144 PE472.278v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – c pont 
2009/138/EK irányelv 
260 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A szöveg a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A 261. cikk (1) bekezdésétől, a 262. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől 
és a 263. cikk második bekezdésétől 
eltérve a tagállamok egy átmeneti 
időszakban támaszkodhatnak a harmadik 
országbeli felügyeleti hatóságok által 
végzett csoportfelügyeletre. Az átmeneti 
időszak a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 5 évig tart. Ez az 
eltérés csak akkor alkalmazandó, ha a 
Bizottság az (5) bekezdésnek megfelelően 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.”

Or. en

Módosítás 442
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – c pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A szöveg a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A 261. cikk (1) bekezdésétől, a 262. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől 
és a 263. cikk második bekezdésétől 
eltérve a tagállamok egy átmeneti 
időszakban támaszkodhatnak a harmadik 
országbeli felügyeleti hatóságok által 



PE472.278v01-00 114/144 AM\877719HU.doc

HU

végzett csoportfelügyeletre. Az átmeneti 
időszak a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 5 évig tart. Ez az 
eltérés csak akkor alkalmazandó, ha a 
Bizottság az (5) bekezdésnek megfelelően 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.”

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – c pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 261. cikk (1) bekezdésétől, a 262. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől 
és a 263. cikk második bekezdésétől 
eltérve a tagállamok egy átmeneti 
időszakban támaszkodhatnak a harmadik 
országbeli felügyeleti hatóságok által 
végzett csoportfelügyeletre. Az átmeneti 
időszak a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 5 évig tart. Ez az 
eltérés csak akkor alkalmazandó, ha a 
Bizottság az (5) bekezdésnek megfelelően 
határozatot hozott arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

(4) A 261. cikk (1) bekezdésétől, a 262. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől 
és a 263. cikk második bekezdésétől 
eltérve a tagállamok egy átmeneti 
időszakban támaszkodhatnak azon 
biztosítók és viszontbiztosítók harmadik 
országbeli felügyeleti hatóságai által 
végzett csoportfelügyeletre, amelyek 
anyavállalatának központi irodája a 
Közösségen kívül van 2014. január 1-jén, 
az (5) bekezdésben említettektől eltérő 
helyzetekben. Az átmeneti időszak 2014. 
január 1-jétől 2018. december 31-ig tart, 
illetve e cikk (2) bekezdésével 
összhangban addig az időpontig, amikor 
az említett harmadik ország prudenciális 
rendszerét egyenértékűnek tekintik az e 
címben meghatározott rendszerrel, attól 
függően, hogy melyik időpont a korábbi. 
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Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha 
a Bizottság az (7) bekezdésnek
megfelelően határozatot hozott arról, hogy 
a harmadik ország teljesíti a meghatározott 
kritériumokat.

Legkésőbb 2014. január 1-je után 3 évvel 
a Bizottság minden egyes olyan harmadik 
ország tekintetében, amelyről a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, felülvizsgálja a harmadik ország 
által az egyenértékű rendszer felé tett 
haladást.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy figyelembe vegye a Tanács által a harmadik országokkal 
kapcsolatban végzett munkát.

Módosítás 444
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – c pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2014. január 1-je után 3 évvel, 
majd pedig háromévente a Bizottság 
minden egyes olyan harmadik ország 
tekintetében, amelyről a Bizottság a (7) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, felülvizsgálja a harmadik ország 
által az egyenértékű rendszer felé tett 
haladást.

Or. en

Módosítás 445
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – d pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A szöveg a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(5) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyek a (4) bekezdéssel összefüggésben 
meghatározzák az átmeneti időszak 
hosszát, amely a maximális 5 évnél 
rövidebb lehet, valamint a harmadik 
ország által teljesítendő kritériumokat. 
Ezek a kritériumok kiterjednek a 
felügyeleti hatóságok által vállalt 
kötelezettségekre, egy egyenértékű 
rendszerhez való konvergenciájukra egy 
meghatározott időszakon át, a rendszer 
hatályos vagy tervezett tartalmára és az 
együttműködésre, információcserére, 
valamint a szakmai titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségekre.”

Or. en

Módosítás 446
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – d pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A szöveg a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(5) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyek a (4) bekezdéssel összefüggésben 
meghatározzák az átmeneti időszak 
hosszát, amely a maximális 5 évnél 
rövidebb lehet, valamint a harmadik 
ország által teljesítendő kritériumokat. 
Ezek a kritériumok kiterjednek a 
felügyeleti hatóságok által vállalt 
kötelezettségekre, egy egyenértékű 
rendszerhez való konvergenciájukra egy 
meghatározott időszakon át, a rendszer 
hatályos vagy tervezett tartalmára és az 
együttműködésre, információcserére, 
valamint a szakmai titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségekre.”

Or. en

Indokolás

A harmadik országok egyenértékűsége olyan kérdés, amellyel a Szolvencia II. végrehajtási 
intézkedéseiben kell foglalkozni.

Módosítás 447
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – d pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 301a. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 301b. és 
301c. cikk feltételeire felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyek a (4) bekezdéssel összefüggésben 
meghatározzák az átmeneti időszak 
hosszát, amely a maximális 5 évnél 
rövidebb lehet, valamint a harmadik 
ország által teljesítendő kritériumokat. 
Ezek a kritériumok kiterjednek a 
felügyeleti hatóságok által vállalt 
kötelezettségekre, egy egyenértékű 
rendszerhez való konvergenciájukra egy 

(5) A (4) bekezdés második bekezdésének 
sérelme nélkül a Bizottság a 301a. cikkel 
összhangban korlátozott időszakra, 
valamint az EIOPA által az 1094/2010/EU 
rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban nyújtott támogatás mellett 
dönthet úgy, hogy egy harmadik 
országnak az ebben a harmadik 
országban központi irodával rendelkező 
biztosítókra alkalmazott felügyeleti 
rendszere ideiglenesen egyenértékű az e 
címben meghatározott rendszerrel, 
figyelembe véve a következő irányadó 
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meghatározott időszakon át, a rendszer 
hatályos vagy tervezett tartalmára és az 
együttműködésre, információcserére, 
valamint a szakmai titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségekre.

elveket:

a) a harmadik ország írásbeli 
kötelezettségvállalást tett az Európai 
Uniónak, hogy olyan felügyeleti rendszert 
fogad el és alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy ezen időszak vége előtt a (2) 
bekezdéssel összhangban egyenértékűnek 
minősítsék;
b) a harmadik ország 
konvergenciaprogramot hozott létre e 
kötelezettségvállalás teljesítésére;
c) elégséges erőforrásokat rendeltek e 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez;
d) a harmadik ország jelenlegi felügyeleti 
rendszere kockázatalapú vagy azzá válik, 
valamint az eszközök és források 
gazdasági értékelésén alapul;
e) a 264. cikkel összhangban 
megállapodást kötöttek a bizalmas 
felügyeleti információk cseréjéről;
f) minősítése szerint a harmadik ország 
megfelel a Biztosításfelügyelők 
Nemzetközi Szövetsége (IAIS) által 
elfogadott alapelveknek.
Az ideiglenes egyenértékűségről hozott 
valamennyi határozat figyelembe veszi a 
Bizottság által a 177. cikkel összhangban 
készített jelentéseket. Ezeket a 
határozatokat rendszeresen felülvizsgálják 
EIPA által az előrehaladásról készített 
jelentések alapján, amelyeket félévente 
ismertetnek a Bizottsággal és az EIOPA-
val, amelyek értékelik azokat.
Az EIOPA a weboldalán közzéteszi és 
aktualizálja az e cikkben említett 
harmadik országok listáját.
A Bizottság a 301a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek tovább részletezik az 
első albekezdésben meghatározott 
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irányadó elveket.
Ha a Bizottság az első albekezdéssel 
összhangban valamely harmadik ország 
tekintetében határozatot fogadott el, a 
határozatot az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzés céljára irányadónak kell 
elismerni.

Or. en

Módosítás 448
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – e pont
2009/138/EK irányelv 
260 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A szöveg a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(6) A Bizottság határozatot fogadhat el a 
(4) bekezdésben említett harmadik 
országok prudenciális rendszere 
tekintetében arról, hogy a harmadik 
ország teljesíti a (4) bekezdésben és a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott feltételeket.
Ezeket a határozatokat az európai 
biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően, és a 301. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban kell elfogadni. A 
határozatokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni.”

Or. en

Módosítás 449
Ashley Fox



PE472.278v01-00 120/144 AM\877719HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 62 pont – e pont
2009/138/EK irányelv
260 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az átmeneti időszak 3 éves 
alkalmazása után a Bizottság elkezdi a 
harmadik ország által az egyenértékűség 
felé tett előrelépések felülvizsgálatát, a 
következő mérföldkövek alapján:
a) a szavatolótőke-megfelelési rendszer 
kockázatalapú;
b) az IAIS elvein alapuló független 
felügyeleti rendszerrel rendelkezik;
c) olyan biztosítási piacot működtet, amely 
nyitva áll más joghatóságokban 
székhellyel rendelkező (viszont)biztosító 
társaságok előtt.
A felülvizsgálat következtetéseivel 
összhangban az 5 éves átmeneti időszak 
végén a Bizottság további 5 évre 
meghosszabbíthatja az átmeneti időszakot.
5 év után, ha a harmadik ország 
előrelépést tett az egyenértékűség felé, az 
átmeneti időszak további 5 évvel 
meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

A biztosítási üzletág hosszú távú jellege miatt, valamint azért, mert fontos, hogy egy piaci 
szereplő versenyképes legyen az adott piacon, az öt év nem elég hosszú időszak. Nagyobb fokú 
bizonyosságra van szükség, ezért lehetővé kell tenni az átmenet további 5 évre való 
meghosszabbítását, ha előrelépés történt az egyenértékűség felé. Fontos megjegyezni, hogy az 
EU-nak több mint 15 évébe telt a Szolvencia II. kidolgozása.

Módosítás 450
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 69 a pont (új)
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2009/138/EK irányelv
308 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. A 308. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) 2013. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a felügyeleti hatóságok 
elégséges jogkörökkel rendelkezzenek a 
szavatolótőke-szükséglet belső modell 
alapján történő kiszámításának 
engedélyezésére irányuló kérelmek 
feldolgozásához, és kötelesek 
megvizsgálni az ilyen kérelmeket.”

Or. en

Indokolás

A cégeket nem szabad azzal szankcionálni, hogy nem tudják belső modelljüket alkalmazni a 
kérelem szabályozó általi felülvizsgálatának késedelme miatt. Figyelembe véve, hogy a 
kérelem felülvizsgálatának időtartama – az EIOPA lehetséges beavatkozását is beleszámolva 
– akár 9 hónap is lehetne, a szabályozóknak 2013. január 1-jétől képesnek kell lenniük a belső 
modellekre vonatkozó kérelmek feldolgozására, annak biztosítása érdekében, hogy a folyamat 
a 2014. január 1-jei végrehajtási határidőig befejezhető legyen.

Módosítás 451
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság a 308b. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 41. 
cikk (1) bekezdése és (3) bekezdése a 309. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
említett időponttól számított legfeljebb 3 
évig nem alkalmazandó.

(3) 2014. január 1-jéig a tagállamok 
biztosítják, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók a 2013. január 1-je előtt 
a joghatóságukon belül érvényes 
tőkekövetelmények és jelentéstételi 
követelmények hatálya alatt maradjanak.

Az előző bekezdés sérelme nélkül egy 
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adott cég által a Szolvencia II. 
végrehajtása felé tett előrelépés nyomon 
követése érdekében a felügyeleti 
hatóságok eseti alapon megkövetelhetik a 
biztosítóktól és viszontbiztosítóktól a 
következők közül néhány vagy az összes 
kiszámítását: szavatolótőke-szükséglet, 
minimális tőkeszükséglet, a szavatoló tőke 
összege; valamint azt, hogy ezzel az 
irányelvvel összhangban meghatározzák a 
mérlegfőösszeget, és átadják a felügyeleti 
hatóságoknak ezeket az információkat.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 452
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság a 308b. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 41.
cikk (1) bekezdése és (3) bekezdése a 309. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
említett időponttól számított legfeljebb 3 
évig nem alkalmazandó.

(3) A 308b. cikkel összhangban 2013. 
július 1-jétől:
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a) a biztosítók és viszontbiztosítók ezen 
irányelvvel összhangban kiszámítják a 
szavatolótőke-szükséglet, a minimális 
tőkeszükséglet, a szavatoló tőke és a 
mérleg becsült értékét, és ezeket az 
információkat a felügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátják;
b) a biztosítók és viszontbiztosítók a 
felügyeleti hatóságokkal szembeni éves 
jelentéstétellel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségüknek a 35. cikkel 
összhangban eleget tesznek; a tagállamok 
eltekinthetnek ettől a tájékoztatási 
kötelezettségtől azon biztosítók és 
viszontbiztosítók tekintetében, amelyek 
nem felelnek meg hiánytalanul a 35. cikk 
(5) bekezdésének megfelelő rendszerek és 
struktúrák fenntartására vonatkozó 
követelménynek.

Or. de

Módosítás 453
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság a 308b. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 41. 
cikk (1) bekezdése és (3) bekezdése a 309. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
említett időponttól számított legfeljebb 3 
évig nem alkalmazandó.

(3) A 308b. cikk sérelme nélkül 2013. 
július 1-jén a biztosítók és 
viszontbiztosítók:

a) kiszámítják a szavatolótőke-
szükségletet, a minimális tőkeszükségletet, 
a szavatoló tőke összegét, valamint ezzel 
az irányelvvel összhangban 
meghatározzák a mérlegfőösszeget;
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b) az előző albekezdésben meghatározott 
követelményekkel kapcsolatban megadják 
a felügyeleti hatóságoknak a 35. cikkben 
említett információkat; ezen információk 
referencia-időpontja a 2012. január 1-jén 
vagy az azt követően kezdődő pénzügyi év 
első napja, de mindenképpen 2013. július 
1-je előtti időpont; az EIOPA határozza 
meg a benyújtandó 
formanyomtatványokat.

Or. en

Indokolás

A Szolvencia II. keretrendszere nem követeli meg az eredménykimutatást, azonban a szavatoló
tőke változásának elemzési kimutatását igen. A következetesség érdekében ezt a kimutatást 
meg kell követelni a bevezetés során.

Módosítás 454
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a  cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen átmeneti időszak alatt a 
tagállamok megengedhetik a 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, 
hogy csak olyan információkat tegyenek 
közzé és foglaljanak bele a felügyeleti 
jelentésbe, amelyeket már meglévő 
rendszereik és struktúráik rendelkezésre 
tudnak bocsátani, még akkor is, ha ezzel 
nem tesznek eleget hiánytalanul a 31., 51. 
és 53–55. cikkben említett jelentéstételi és 
közzétételi kötelezettségeknek.

Or. de
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Módosítás 455
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 308b. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a felügyeleti 
hatóságoknak legyen jogkörük 
megkövetelni a biztosítóktól és 
viszontbiztosítóktól a 35. cikkben említett 
információk benyújtását a 2013. július 1-
jén vagy az azt követően befejeződő 
pénzügyi év tekintetében.

Or. en

Indokolás

A prudenciális keret fokozatos végrehajtását szem előtt tartva a 35. cikkben előírt jelentéstétel 
teljes egészében nem követelhető meg már 2013-ban. Az EIOPA feladatává lehetne tenni 
azoknak a formanyomtatványoknak a meghatározását, amelyeket ezen „átmeneti”időszakban
a felügyeleti hatóság számára be kell nyújtani.

Módosítás 456
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a Bizottság a 308b. cikk (5) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 75. 
cikk (1) bekezdése a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 10 évig 
nem alkalmazandó.

(5) A vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe rátáit, amelyeket meglévő 
szerződésekre befizetett díjaknak 
megfelelő biztosítási és viszontbiztosítási 
kötelezettségek tekintetében a legjobb 
becslés kiszámításához használnak, a 
2009/138/EK irányelv végrehajtását 
követően 10 évig továbbra is a 
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2002/83/EK irányelv szerint számolják ki, 
amennyiben:
1. a nemzeti jog szerint a 2002/83/EK 
irányelv alkalmazásának utolsó 
időpontjáig a biztosítástechnikai 
tartalékokat a 2002/83/EK irányelv 20. 
cikke B. része a) ii. pontjában említett
kamatlábak felhasználásával számították 
ki; és
2. a (viszont)biztosító továbbra is megfelel 
az első albekezdésben előírt feltételeknek.

Or. en

Indokolás

A biztosítási üzletág hosszú távú jellege miatt e számításnak már egy kisebb módosítása is 
óriási hatást gyakorol a biztosítókra, mivel azok már hosszú futamidejű szerződéseket kötöttek 
a kötvénytulajdonosokkal a jelenlegi feltételek alapján. A hosszú futamidejű biztosítási 
termékek árára és elérhetőségére gyakorolt hatás minimalizálása érdekében egy ésszerű 
időszakot kell biztosítani, amely alatt a biztosítók elvégezhetik az átállást. E termékek hosszú 
távú jellegét figyelembe véve ésszerű 10 évet rendelkezésre bocsátani.

Módosítás 457
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a  cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen átmeneti időszak alatt a 
tagállamok megengedhetik a biztosítói és 
viszontbiztosítói csoportoknak, hogy csak 
olyan információkat tegyenek közzé és 
foglaljanak bele a felügyeleti jelentésbe, 
amelyeket már meglévő rendszereik és 
struktúráik rendelkezésre tudnak 
bocsátani, még akkor is, ha ezzel nem 
tesznek eleget hiánytalanul a 254. cikk (2) 
bekezdésében és a 256. cikkben említett 
jelentéstételi és közzétételi 
kötelezettségeknek.
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Or. de

Módosítás 458
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a Bizottság a 308b. cikk (7) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 94. 
cikk a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 10 évig nem 
alkalmazandó.

(7) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, meghatározva 
azokat az alapvető szavatolótőke-elemeket, 
amelyek a szavatolótőke-elemek 
besorolását illetően a 308b. cikk g) 
pontjában említett átmeneti intézkedések 
és átmeneti követelmények hatálya alá 
tartoznak, amelyek az említett 
meghatározott szavatolótőke-elemekre 
lesznek alkalmazandók, továbbá 
megkövetelve, hogy az átmeneti időszak 
alatt a biztosítók és viszontbiztosítók 
megfeleljenek legalább a 2002/83/EK 
irányelv 27. cikke, a 73/239/EGK irányelv 
16. cikke és a 2005/68/EK irányelv 36. 
cikke alapján ezen alapvető szavatolótőke-
elemek tekintetében elfogadott törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 459
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308 a cikk – 7 bekezdés



PE472.278v01-00 128/144 AM\877719HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ha a Bizottság a 308b. cikk (7) 
bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 94. 
cikk a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 10 évig nem 
alkalmazandó.

7. A 94. cikk sérelme nélkül, a 309. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
említett dátum előtt kibocsátott alapvető 
szavatolótőke-elemek, amelyek a 310. 
cikkben felsorolt irányelvekkel 
összhangban a rendelkezésre álló 
szavatoló tőkét legfeljebb 50%-ban 
biztosíthatják, az említett dátumot követő 
20 éven keresztül az 1. szintbe tartozó 
alapvető szavatoló tőkének számítanak.

A 94. cikk sérelme nélkül, a 309. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
dátum előtt kibocsátott alapvető 
szavatolótőke-elemek, amelyek a 310. 
cikkben felsorolt irányelvekkel 
összhangban a rendelkezésre álló 
szavatoló tőkét legfeljebb 25%-ban 
biztosíthatják, az említett dátumot követő 
20 éven keresztül a 2. szintbe tartozó 
alapvető szavatoló tőkének számítanak.

Or. it

Indokolás

Az alárendelt kölcsön besorolására vonatkozó új kritériumok bevezetése szükségtelenül 
bonyolítaná a folyamatot és ahelyett, hogy biztosítaná a Szolvencia II. irányelv felé való 
fokozatos átmenetet, valószínűleg zavart keltene a pénzügyi piacokon, piaci torzulásokhoz 
vezetne és növelné a tőkeköltségeket. Célszerű lenne hosszabb időszak biztosítása, hogy 
elegendő idő álljon a vállalkozások rendelkezésére, hogy visszafizessék a Szolvencia II. 
hatálybalépése előtt kibocsátott alárendelt kölcsönüket.

Módosítás 460
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a Bizottság a 308b. cikk (7) (7) A 94. cikktől eltérve a 309. cikk (1) 
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bekezdésének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadott el, akkor a 94. 
cikk a 309. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett időponttól 
számított legfeljebb 10 évig nem 
alkalmazandó.

bekezdésében említett időpont előtt 
kibocsátott alapvető szavatolótőke-
elemeket, amelyek a 310. cikkben említett 
irányelvek szerint felhasználhatók ahhoz, 
hogy a rendelkezésre álló szavatoló tőke 
elérje a szavatoló tőke legalább 50%-át, a 
309. cikk (1) bekezdésében említett 
időpont után legfeljebb 20 évig az 1. 
szintű alapvető szavatolótőke-elemek közé 
kell sorolni.

A 94. cikktől eltérve a 309. cikk (1) 
bekezdésében említett időpont előtt 
kibocsátott alapvető szavatolótőke-
elemeket, amelyek a 310. cikkben említett 
irányelvek szerint felhasználhatók ahhoz, 
hogy a rendelkezésre álló szavatoló tőke 
elérje a szavatoló tőke legalább 25%-át, a 
309. cikk (1) bekezdésében említett 
időpont után legfeljebb 20 évig a 2. szintű 
alapvető szavatolótőke-elemek közé kell 
sorolni.

Or. en

Indokolás

Ez a megjegyzés és átdolgozó javaslat a 2011/0006 (COD) sz. dokumentum 308b. cikkének g) 
pontjára is érvényes.

Módosítás 461
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 2013. december 31-én vagy az előtt 
vásárolt részvények tekintetében abban az 
esetben használandó standard 
paramétereket, amikor a standard 
formula szerint számítják ki a 
részvénypiaci kockázati részmodult a 304. 
cikkben meghatározott opció nélkül, a 
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következők súlyozott átlagaként kell 
kiszámítani:
a) részvénypiaci kockázati részmodul 304. 
cikk szerinti kiszámításakor használandó 
standard paraméter; és
b) részvénypiaci kockázati részmodul 
standard formula szerinti és a 304. 
cikkben meghatározott opció nélküli 
kiszámításakor használandó standard 
paraméter.
A b) pontban említett paraméter súlyozása 
legalább lineárisan növekszik minden 
egyes év végén, a 2014. január 1-jével 
kezdődő év során érvényes 0%-ról a 2014. 
január 1-je után 10 évvel érvényes 100%-
ra.
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyben tovább 
pontosítja a betartandó eljárásokat és 
kritériumokat, beleértve azokat a 
részvényeket is, amelyekre átmeneti 
intézkedés vonatkozik.

Or. en

Módosítás 462
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 2013. december 31-én vagy az előtt 
vásárolt részvények tekintetében abban az 
esetben használandó standard 
paramétereket, amikor a standard 
formula szerint számítják ki a 
részvénypiaci kockázati részmodult a 304. 
cikkben meghatározott opció nélkül, a 
következők súlyozott átlagaként kell 
kiszámítani:
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a) részvénypiaci kockázati részmodul 304. 
cikk szerinti kiszámításakor használandó 
standard paraméter; és
b) részvénypiaci kockázati részmodul 
standard formula szerinti és a 304. 
cikkben meghatározott opció nélküli 
kiszámításakor használandó standard 
paraméter.
A b) pontban említett paraméter súlyozása 
legalább lineárisan növekszik minden 
egyes év végén, a 2014. január 1-jével 
kezdődő év során érvényes 0%-ról a 2014. 
január 1-je után 10 évvel érvényes 100%-
ra.
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyben tovább 
pontosítja a betartandó eljárásokat és 
kritériumokat, beleértve azokat a 
részvényeket is, amelyekre átmeneti 
intézkedés vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ez az átmeneti szakasz azért szükséges, hogy ne okozzanak kárt a hosszú futamidejű 
befektetéseknek.

Módosítás 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjában a 
székhely szerinti tagállamok a 2003/41/EK 
irányelv 4. cikkében említett 
rendelkezéseket alkalmazták, akkor ezek a 
tagállamok a 2003/41/EK irányelv 
felülvizsgálatának lezárásáig továbbra is 
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alkalmazhatják azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyeket azzal a céllal fogadtak el, hogy 
megfeleljenek a 2002/83/EK irányelv 1–
19. cikkének, 27–30. cikkének, 32–35. 
cikkének, valamint 37–67. cikkének, a 
2002/83/EK irányelv alkalmazásának 
utolsó időpontjában hatályos 
változatukban.

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló 2003/41/EK irányelv 4. 
cikkében szereplő jelenlegi opció lehetőséget ad a tagállamoknak annak biztosítására, hogy 
ugyanazok a szavatolótőke-megfelelési szabályok legyenek alkalmazandók mind a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre, mind pedig a foglalkoztatói nyugdíjat 
nyújtó biztosítótársaságokra. Annak érdekében, hogy a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekről szóló irányelv felülvizsgálatának befejezéséig fenntartsák az egyenlő 
versenyfeltételeket, a foglalkoztatói nyugellátás tekintetében a Szolvencia II. irányelvbe
átmeneti időszakot kell bevezetni.

Módosítás 464
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 70 pont
2009/138/EK irányelv
308a cikk – 9 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Amennyiben az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjában a 
székhely szerinti tagállamok a 2003/41/EK 
irányelv 4. cikkében említett 
rendelkezéseket alkalmazták, akkor ezek a 
tagállamok a 2015. december 31-ig 
továbbra is alkalmazhatják azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyeket azzal a céllal 
fogadtak el, hogy megfeleljenek a 
2002/83/EK irányelv 1–19. cikkének, 27–
30. cikkének, 32–35. cikkének, valamint 
37–67. cikkének, a 2002/83/EK irányelv 
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alkalmazásának utolsó időpontjában 
hatályos változatukban.

Or. en

Módosítás 465
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 71 pont
2009/138/EK irányelv
308 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Átmeneti időszakok
A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el az 
alábbiak tekintetében:

(1) A 25 milliárd eurónál alacsonyabb 
mérlegfőösszegű, a 310. cikkben említett 
dátumon a szavatolótőke-szükségletet nem 
teljesítő biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak, illetve biztosítói vagy 
viszontbiztosítói csoportnak a tagállamok 
legfeljebb kétéves hosszabbítást 
engedélyezhetnek, hogy teljesítsék a 
követelményeket, amennyiben a 
vállalkozás vagy a csoport a 138. cikk (2) 
bekezdésével és a 142. cikkel összhangban 
a felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra 
benyújtotta a szavatolótőke-szükséglet 
teljesítése érdekében hozandó 
intézkedésekre irányuló javaslatát.

a) a 308a. cikk (1) bekezdése tekintetében 
az átmeneti időszak hosszának 
meghatározása, amely lehet a maximális 3 
évnél rövidebb, az átmeneti időszak 
ütemezésének részletezése és az azokra a 
rendszerekre és struktúrákra vonatkozó 
átmeneti követelmények meghatározása, 
amelyekkel a vállalkozásoknak 
rendelkezniük kell, hogy megfeleljenek a 
felügyelet céljából előírt tájékoztatási 
követelményeknek, valamint annak 
előírása, hogy a biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak meg kell felelniük 
legalább a 2002/83/EK irányelv 13. cikke, 

(2) A 35. cikk (5) bekezdésével és az 55. 
cikk (1) bekezdésével összhangban, 
megfelelő rendszerekre és struktúrákra 
vonatkozó követelményeket a 310. cikkben 
említett időpontig nem maradéktalanul 
teljesítő biztosítók és viszontbiztosítók 
számára a tagállamok legfeljebb kétéves 
hosszabbítást engedélyezhetnek, hogy 
teljesítsék a követelményeket.
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a 84/641/EK irányelv 11. cikke és a 
2005/68/EK irányelv 17. cikke alapján 
elfogadott, beszámolók készítésére és 
bevallások időszakos benyújtására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek..
b) a 308a. cikk (2) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hosszának 
meghatározása, amely lehet 10 évnél 
rövidebb, az átmeneti időszak 
ütemezésének részletezése, azon 
követelmény meghatározása, amely 
szerint a szavatolótőke-szükséglet helyett 
inkább a 308b. cikk (8) bekezdésében 
említett átmeneti szavatolótőke-
szükségletet alátámasztó feltételezéseket 
kell figyelembe venni annak 
megállapításakor, hogy teljesülnek-e a 37. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában a 
többlettőke-követelmény előírására 
vonatkozó feltételek, valamint a 
többlettőke-követelmény kiszámításának 
részletezése, az átmeneti szavatolótőke-
szükséglet kalibrációs és biztonsági 
jellemzőinek figyelembevételével a 
szavatolótőke-szükséglet standard 
formulájának megfelelő jellemzők helyett.

(3) Ez alatt az időszak alatt a tagállamok 
engedélyezhetik az 51. és 53–55. cikkben 
említett információk teljes körű 
közzétételére vonatkozó követelményeket 
maradéktalanul teljesíteni nem tudó 
biztosítók és viszontbiztosítók számára, 
hogy csak azokat az információkat tegyék 
közzé, amelyek meglévő rendszereikben és 
struktúráikban rendelkezésre állnak.

c) a 308a. cikk (3) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 3 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezésének részletezése és az 
irányítási rendszerekre vonatkozó 
átmeneti követelményeknek, valamint 
annak meghatározása, hogy a 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak az 
átmeneti időszakban milyen mértékben 
kell megfelelniük a 41–49.cikkben említett 
rendszereknek, funkcióknak és 
követelményeknek, és annak előírása, 
hogy a biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak meg kell felelniük 
legalább a 2002/83/EK irányelv 10. cikke, 
a 84/641/EK irányelv 9. cikke és a 
2005/68/EK irányelv 15. cikke alapján 
elfogadott, a megbízható adminisztratív 
eljárásokat és belső ellenőrzést előíró 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 

(4) A 254. cikkel összhangban, megfelelő 
rendszerekre és struktúrákra vonatkozó 
követelményeket a 310. cikkben említett 
időpontig maradéktalanul nem teljesítő 
biztosítói és viszontbiztosítói csoportok 
számára a tagállamok legfeljebb kétéves 
hosszabbítást engedélyezhetnek, hogy 
teljesítsék a követelményeket.
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rendelkezéseknek.
d) a 308a. cikk (4) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 3 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezésének részletezése és a 
biztosítók és viszontbiztosítók által 
közzéteendő információknak a tartalmára 
és ütemezésére vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy a biztosítók és viszontbiztosítók 
számára elő kell írni legalább egy olyan 
jelentés közzétételét, amely tartalmazza az 
51. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információk magas szintű összefoglalóját.

(5) Ez alatt az időszak alatt a tagállamok 
engedélyezhetik a 256. cikkben említett 
információk teljes körű közzétételére 
vonatkozó követelményeket 
maradéktalanul teljesíteni nem tudó 
biztosítói és viszontbiztosítói csoportok 
számára, hogy csak azokat az 
információkat tegyék közzé, amelyek 
meglévő rendszereikben és struktúráikban 
rendelkezésre állnak.

e) a 308a. cikk (5) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezésének részletezése, azon 
eszközök és források meghatározása, 
amelyekre az értékelés tekintetében 
átmeneti követelmények vonatkoznak, és a 
meghatározott eszközök és források 
értékeléséhez használt módszerekre és 
feltételezésekre vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy a biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak meg kell felelniük 
legalább az említett eszközök és források 
értékelésére vonatkozó, 2012. december 
31-én hatályban lévő tagállami 
törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási rendelkezéseknek.

(6) Azok a 309. cikk (1) bekezdésében 
említett dátum előtt kibocsátott alapvető 
szavatolótőke-elemek, amelyek 
megfelelnek az alábbi feltételeknek, a 94. 
cikk (1) bekezdése és a 230. cikk 
alkalmazásában a 310. cikkben említett 
dátumot követő legfeljebb 10 éven 
keresztül 1. szintbe tartozó alapvető 
szavatoló tőkének számítanak:

f) a 308a. cikk (6) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezése, és az átmeneti
időszakban alkalmazandó, a 
biztosítástechnikai tartalékok 
kiszámításához használandó módszerekre 
és feltételezésekre vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy a biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak meg kell felelniük 
legalább a 2002/83/EK irányelv 20. cikke, 
a 73/239/EGK irányelv 15. cikke és a 
2005/68/EK irányelv 32. cikke alapján 
elfogadott, a biztosítástechnikai tartalékok 

a) az elem az összes biztosított, 
kedvezményezett és nem alárendelt 
hitelező követelései után következik;
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létrehozására vonatkozó tagállami 
törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási rendelkezéseknek.
g) a 308a. cikk (7) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezése, az átmeneti 
követelmények alá tartozó szavatolótőke-
elemek, és a meghatározott szavatolótőke-
elemekre alkalmazandó, a szavatolótőke-
elemek besorolására vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy az átmeneti időszakban a 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak meg 
kell felelniük legalább a 2002/83/EK 
irányelv 27. cikke, a 73/239/EGK irányelv 
16. cikke és a 2005/68/EK irányelv 36. 
cikke alapján elfogadott, a szavatolótőke-
elemekre vonatkozó tagállami 
törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási rendelkezéseknek.

b) az elem csak a biztosító vagy 
viszontbiztosító saját döntése alapján 
fizethető vissza vagy vásárolható vissza, és 
nem tartalmazhat az elem kiállítását 
követő tíz éven belüli visszafizetésre vagy 
visszavásárlásra irányuló korlátozott 
ösztönzőket. Az elem visszafizetése vagy 
megváltása felügyeleti jóváhagyástól 
függ;

h) a 308a. cikk (8) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezése, és az átmeneti 
szavatolótőke-szükséglet kiszámítására és 
alkalmazására vonatkozó átmeneti 
követelmények. Az átmeneti 
szavatolótőke-szükséglet kiszámítása 
tartalmazhatja a standard formula szerinti 
szavatolótőke-szükségletre egyébként 
alkalmazandó stressztesztek, 
forgatókönyvek, korrelációs együtthatók 
és paraméterek módosítását. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus előírja 
továbbá, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók feleljenek meg az 
átmeneti szavatolótőke-szükségletnek, 
amely nem haladhatja meg a 
szavatolótőke-szükségletet, és nem lehet 
kevesebb a minimális tőkeszükséglet, 
valamint a szavatolótőke-szükséglet és a 
minimális tőkeszükséglet közötti 
különbség ötven százalékának összegénél.

c) az elem nincs megterhelve és nem 
kapcsolódik olyan ügyletekhez, amelyek 
azt eredményezhetik, hogy az elem nem 
felel meg a 94. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
követelményeknek;

i) a 308a. cikk (9) bekezdésére tekintettel 
azok a módosítások, amelyek a 220–229. 
cikkben, a 230–233. cikkben és a 235. 

d) az elemet maradéktalanul kifizették, 
lejárat nélküli és lehívható a működés 
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cikkben a csoportszintű szavatolótőke-
megfelelés kiszámítására vonatkozóan 
megállapított számítási módszer 
kiválasztására és az általános elvekre 
vonatkoznak. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok megállapíthatják a 213. cikk 
(2) bekezdésének c) pontjában említett 
csoportszintű felügyelet keretébe tartozó 
csoportszintű szavatolótőke-megfelelés 
kiszámítására vonatkozó módosításokat is, 
ha a 262. cikkben említett egyenértékű 
felügyelet hiányzik. A csoportszintű 
szavatolótőke és a csoportszintű 
szavatolótőke-szükséglet kiszámításának 
módosításai az egyedi biztosítók vagy 
viszontbiztosítók szintjén a 308a. cikk (7) 
és (8) bekezdésében említett átmeneti 
időszakban alkalmazandó, a szavatolótőke 
besorolására és a szavatolótőke-
szükségletre vonatkozó átmeneti 
követelményekből következnek. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előírja, hogy a biztosítók és 
viszontbiztosítók biztosítsák, hogy a 
figyelembe vehető szavatolótőke – a 308a. 
cikk (7) bekezdésében előírt átmeneti 
rendelkezések figyelembevételével – a 
csoporton belül rendelkezésre álljon. 
Ennek a figyelembe vehető 
szavatolótőkének egyenlőnek kell lennie 
legalább a csoportszintű szavatolótőke-
szükséglettel, amelyet a 308a. cikk (8) 
bekezdésében említett átmeneti 
szavatolótőke-szükséglet kiszámítási 
módszerének megfelelően kell 
kiszámítani, vagy az átmeneti 
szavatolótőke-szükséglet összegével; 

során jelentkező veszteségek fedezésére;

j) a 254. cikk (2) bekezdésére tekintettel 
azok a módosítások, amelyek a 
csoportfelügyelet ellátásáért felelős 
hatóságok számára jelentendő 
információkhoz kapcsolódnak, amelyek az 
egyedi biztosítók vagy viszontbiztosítók 
szintjén megvalósuló felügyeleti 
jelentéstételnek a 308a. cikk (1) 
bekezdésében említett átmeneti 
időszakban alkalmazandó előírásaiból 

e) az elem pénzügyi nehézségek esetén 
lehetővé teszi a vele kapcsolatos kamatok 
vagy osztalékok kifizetésének törlését vagy 
elhalasztását.
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következnek.
k) A 256. cikk (1) bekezdésére tekintettel 
azok a módosítások, amelyek a 
közzéteendő információk tartalmához és 
ütemezéséhez kapcsolódnak, és amelyek 
az egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók 
szintjén előírt, a 308a. cikk (4) 
bekezdésében említett átmeneti 
időszakban alkalmazandó közzétételi 
követelményekből következnek.”

(7) Azok a 309. cikk (1) bekezdésében 
említett dátum előtt kibocsátott alapvető 
szavatolótőke-elemek, amelyek 
megfelelnek az alábbi feltételeknek, a 94. 
cikk (2) bekezdése és a 230. cikk 
alkalmazásában a 310. cikkben említett 
dátumot követő legfeljebb 10 éven 
keresztül 2. szintbe tartozó alapvető 
szavatoló tőkének számítanak:
a) az elem a fizetési sorrendben az összes 
biztosított, kedvezményezett és nem 
alárendelt hitelező követelései után 
következik;
b) az elem lejárat nélküli vagy eredeti 
futamideje legalább 5 év. A lejárati 
időpontot kell az elem visszafizetésére 
vagy visszavásárlására szerződés szerint 
kínálkozó első lehetőségnek tekinteni. Az 
elem más, legalább azonos minőségű 
szavatolótőke-elemre történő cseréje vagy 
átváltása nem tekintendő visszafizetésnek 
vagy visszavásárlásnak. A cserét vagy 
átváltást a felügyeleti hatóságnak jóvá kell 
hagynia.
c) az elem csak a biztosító vagy 
viszontbiztosító saját döntése alapján 
fizethető vissza vagy vásárolható vissza, és 
nem tartalmazhat az elem kiállítását 
követő tíz éven belüli visszafizetésre vagy 
visszavásárlásra irányuló korlátozott 
ösztönzőket. Az elem visszafizetése vagy 
visszavásárlása felügyeleti jóváhagyástól 
függ;
d) az elem nincs megterhelve és nem 
kapcsolódik olyan ügyletekhez, amelyek 
azt eredményezhetik, hogy az elem nem 
felel meg a 94. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
követelményeknek;
e) az elemet hiánytalanul be kell fizetni.
(8) Azon biztosítók és viszontbiztosítók 
tekintetében, amelyek 2011. január 1. előtt 
kibocsátott, átcsomagolt 
hitelkonstrukciókon alapuló, 



AM\877719HU.doc 139/144 PE472.278v01-00

HU

forgalomképes értékpapírokba és más 
pénzügyi eszközökbe fektetnek be, a 135. 
cikk (2) bekezdésének 1a. pontjában 
említett követelmények csak 2014. 
december 31-től alkalmazandók, de csak 
abban az esetben, ha 2014. december 31. 
után új kitettségeket adnak hozzájuk vagy 
kitettségeket cserélnek ki bennük.
(9) Az ezen irányelvvel egyenértékűnek 
ítélt jogszabályokat alkalmazó harmadik 
országok az e cikkben meghatározottakkal 
egyenértékű átmeneti intézkedéseket 
alkalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 466
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 71 pont
2009/138/EK irányelv
308 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 301a. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 301b. és 301c. cikk 
feltételeire, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el az 
alábbiak tekintetében:

A 25 milliárd eurónál alacsonyabb 
mérlegfőösszegű, a 310. cikkben említett 
dátumon a szavatolótőke-szükségletet nem 
teljesítő biztosítóknak és 
viszontbiztosítóknak, illetve biztosítói vagy 
viszontbiztosítói csoportnak a tagállamok 
legfeljebb egyéves hosszabbítást 
engedélyezhetnek, amennyiben a 
vállalkozás vagy a csoport a 138. cikk (2) 
bekezdésével és a 142. cikkel összhangban 
a felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra 
benyújtotta a szavatolótőke-szükséglet 
teljesítése érdekében hozandó 
intézkedésekre irányuló javaslatát.

Or. en
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Módosítás 467
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 71 pont
2009/138/EK irányelv
308 b cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 308a. cikk (7) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezése, az átmeneti 
követelmények alá tartozó szavatolótőke-
elemek, és a meghatározott szavatolótőke-
elemekre alkalmazandó, a szavatolótőke-
elemek besorolására vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy az átmeneti időszakban a 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak meg 
kell felelniük legalább a 2002/83/EK 
irányelv 27. cikke, a 73/239/EGK irányelv 
16. cikke és a 2005/68/EK irányelv 36. 
cikke alapján elfogadott, a szavatolótőke-
elemekre vonatkozó tagállami 
törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási rendelkezéseknek.

g) A 94. cikktől eltérve azok az alapvető 
szavatolótőke-elemek, amelyek 
megfelelnek a Bizottság által a 308a. cikk 
(7) cikkével összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott kritériumoknak, 2014. 
január 1-jétől legfeljebb 10 éven keresztül 
1. vagy 2. szintbe tartozó alapvető 
szavatoló tőkének számítanak;

Or. en

Módosítás 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 71 pont
2009/138/EK irányelv
308 b cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 308a. cikk (7) bekezdésére tekintettel 
az átmeneti időszak hossza, amely lehet a 
maximális 10 évnél rövidebb, az átmeneti 
időszak ütemezése, az átmeneti 
követelmények alá tartozó szavatolótőke-

g) azok a 309. cikk (1) bekezdésében 
említett időpont előtt kibocsátott biztosítási 
kötelezettségek, amelyek az alkalmazandó 
szabályozási rendszerben addig az 
időpontig felhasználják az illikviditási 
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elemek, és a meghatározott szavatolótőke-
elemekre alkalmazandó, a szavatolótőke-
elemek besorolására vonatkozó átmeneti 
követelmények, valamint annak előírása, 
hogy az átmeneti időszakban a 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak meg 
kell felelniük legalább a 2002/83/EK 
irányelv 27. cikke, a 73/239/EGK irányelv 
16. cikke és a 2005/68/EK irányelv 36. 
cikke alapján elfogadott, a szavatolótőke-
elemekre vonatkozó tagállami 
törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási rendelkezéseknek.

prémiumot a vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbében, a 77. cikk a) pontja és a 
86. cikk alkalmazásában a 310. cikkben 
említett időpontot követően 10 évig 
továbbra is alkalmazhatják ezt a 
megközelítést a biztosítástechnikai 
tartalékok kiszámításához;

Or. en

Módosítás 469
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 74 pont
2009/138/EK irányelv
311 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 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., 305–308. cikket és az I., II., V., 
VI. és VII. mellékletet 2013. január 1-jétől 
kell alkalmazni.

Az 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., 305–308. cikket és az I., II., V., 
VI. és VII. mellékletet 2014. január 1-jétől 
kell alkalmazni.”

A tagállamok biztosítják, hogy a 309. 
cikkben meghatározott határidőig a 
felügyeleti hatóságok megfelelő 
hatáskörrel rendelkeznek a 90. és 95. 
cikkben, a 104. cikk (7) bekezdésében, és 
a 112., 113., 211., 230. és 308. cikkben 
előírt értékelések elvégzésére.

Or. it
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Indokolás

Elegendő időt kell hagyni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tartalmával kapcsolatos 
jogbiztonság követelményének teljesülése és a Szolvencia II. irányelv teljes végrehajtása 
között, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy alkalmazzák a rendszereket és a 
szükséges eljárásokat. Míg a Szolvencia II. átültetése megfelelő időben megtörténik, az 
ellenőröknek és az iparnak további időre van szüksége az átültetéstől a teljes körű 
alkalmazásig.

Módosítás 470
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 74 pont
2009/138/EK irányelv
311 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 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., 305–308. cikket és az I., II., V., 
VI. és VII. mellékletet 2013. január 1-jétől
kell alkalmazni.

Az 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., 305–308. cikket és az I., II., V., 
VI. és VII. mellékletet 2014. január 1-jétől
kell alkalmazni.

A 309. cikkben említett időponttól a 
tagállamok biztosítják, hogy a felügyeleti 
hatóságok elégséges jogkörrel 
rendelkeznek a 90. cikkben, a 95. cikkben, 
a 104. cikk (7) bekezdésében, a 112. 
cikkben, a 113. cikkben, a 211. cikkben, a 
227. cikkben, a 230. cikkben, a 231. 
cikkben, a 233. cikk (5) bekezdésében, a 
260. cikkben és a 308a. cikkben előírt 
értékelések elvégzéséhez.

Or. en

Módosítás 471
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 74 pont
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2009/138/EK irányelv
311 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 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., 305–308. cikket és az I., II., V., 
VI. és VII. mellékletet 2013. január 1-jétől
kell alkalmazni.

A 308a. és 308b. cikket 2013. január 1-
jétől kell alkalmazni. Az 1–3., 5–9., 11., 
12., 15–17 (2)., 19–22., 24., 25., 33., 57., 
58 (1)–58 (7), 59–66., 69., 70., 73., 145., 
147., 149–161., 168–171., 174–177., 179–
184., 186–189., 191., 193–209., 267–300., 
302., 305–308. cikket és az I., II., V., VI. 
és VII. mellékletet 2014. január 1-jétől
kell alkalmazni. Ez lehetővé teszi, hogy a 
Bizottság az alkalmazás időpontja előtt 
elfogadja a szükséges végrehajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 472
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Felülvizsgálat
A Bizottság 2015. január 1-jéig és ezt 
követően évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben megállapítja, hogy az EFH-k 
benyújtották-e az ezen irányelv szerinti 
szabályozástechnikai és végrehajtás-
technikai standardtervezeteket, valamint 
hogy azok benyújtása kötelező-e vagy 
opcionális, és adott esetben megfelelő 
javaslatokat tesz.

Or. fr
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