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Pakeitimas 289
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 2007 ir 2008 m. finansų krizė 
atskleidė svarbių finansų priežiūros 
trūkumų, susijusių ir su konkrečiais 
atvejais, ir su visa finansų sistema. 
Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko 
nuo finansų globalizacijos ir integruotų 
bei tarpusavyje susijusių Europos finansų 
rinkų, kuriose daug finansų įstaigų veikia 
tarpvalstybiniu mastu, realybės. Krizė 
atskleidė trūkumų nacionalinių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, 
nuoseklaus Sąjungos teisės taikymo ir 
pasitikėjimo srityse.

Or. fr

Pagrindimas

Horizontali konstatuojamoji dalis: EBI, EVPRI, EDPPI, pirma bendroji direktyva.

Pakeitimas 290
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Keliose prieš finansų krizę ir jos 
metu priimtose rezoliucijose Europos 
Parlamentas ragino pereiti prie labiau 
integruotos europinės priežiūros, kad būtų 
užtikrintos iš tiesų vienodos sąlygos 
visiems subjektams Sąjungos lygiu ir 
atspindėta didėjanti finansų rinkų 
integracija Sąjungoje (2000 m. balandžio 
13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos 
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komunikato dėl finansų rinkų struktūros 
įgyvendinimo: veiksmų planas, 2002 m. 
lapkričio 21 d. rezoliucijoje dėl riziką 
ribojančios priežiūros taisyklių Europos 
Sąjungoje, 2007 m. liepos 11 d. 
rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų 
politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga, 
2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos 
draudimo ir privataus kapitalo fondų ir 
2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl 
Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios 
priežiūros struktūros, taip pat 2009 m. 
balandžio 22 d. savo pozicijoje dėl iš 
dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ir 
2009 m. balandžio 23 d. pozicijoje dėl
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
kredito reitingų agentūrų). 

Or. fr

Pagrindimas

Horizontali konstatuojamoji dalis: EBI, EVPRI, EDPPI, pirma bendroji direktyva.

Pakeitimas 291
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) 2008 m. lapkričio mėn. Komisija 
suteikė įgaliojimus Jacques de 
Larosière'o pirmininkaujamai aukšto 
lygio grupei pateikti rekomendacijas 
Komisijai, kaip sustiprinti Europos 
priežiūros priemones, siekiant geriau 
apsaugoti piliečius ir atkurti pasitikėjimą 
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finansų sistema. 2009 m. vasario 25 d. 
pateiktoje galutinėje ataskaitoje (toliau –
Larosière'o ataskaita) aukšto lygio grupė 
rekomendavo, kad būtina sustiprinti 
priežiūros sistemą, siekiant sumažinti 
būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. 
Ji rekomendavo įgyvendinti Sąjungos 
finansų sektoriaus priežiūros struktūros 
plataus užmojo reformas. Larosière 
ataskaitoje taip pat rekomenduojama 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą (toliau – EFPIS), kuri 
apimtų tris Europos priežiūros institucijas 
(toliau – EPI) – po vieną bankininkystės, 
vertybinių popierių ir draudimo bei 
profesinių pensijų sektoriams, ir Europos 
sisteminės rizikos tarybą.

Or. fr

Pagrindimas

Horizontali konstatuojamoji dalis: EBI, EVPRI, EDPPI, pirma bendroji direktyva.

Pakeitimas 292
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1c) Finansinis stabilumas yra išankstinė 
sąlyga siekiant, kad realiosios ekonomikos 
sąlygomis būtų kuriamos darbo vietos, 
teikiami kreditai ir vyktų augimas. 
Finansų krizė atskleidė didelių finansų 
priežiūros sistemos, kurią taikant 
nepavyko numatyti neigiamų pokyčių 
makrolygio rizikos ribojimo srityje ir 
užkirsti kelio pernelyg didelės rizikos 
susidarymui finansų sistemoje, trūkumų.

Or. fr
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Pagrindimas

Horizontali konstatuojamoji dalis: EBI, EVPRI, EDPPI, pirma bendroji direktyva.

Pakeitimas 293
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Vadovų Taryba savo 
išvadose po 2009 m. birželio 18 ir 19 d. 
susitikimo rekomendavo sukurti Europos 
finansų priežiūros institucijų sistemą, 
kurią sudarytų trys naujos EPI. Sistemos 
tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės 
priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti 
tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių 
priežiūrą, nustatyti bendrą Europos 
taisyklių sąvadą, taikomą visoms finansų 
įstaigoms vidaus rinkoje. Ji pabrėžė, kad 
EPI taip pat turėtų turėti kredito reitingų 
agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir 
pakvietė Komisiją parengti konkrečių 
pasiūlymų, kaip EFPIS galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį krizių atvejais.

Or. fr

Pagrindimas

Horizontali konstatuojamoji dalis: EBI, EVPRI, EDPPI, pirma bendroji direktyva.

Pakeitimas 294
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 
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veiktų veiksmingai, šių trijų institucijų 
veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos 
teisės aktus. Tokie pakeitimai susiję su tam 
tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities 
apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų įtraukimu 
į dabartinius atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytus procesus ir daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemoje EPI veiktų sklandžiai ir 
veiksmingai.

veiktų veiksmingai, šių trijų institucijų 
veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos 
teisės aktus. Tokie pakeitimai susiję su tam 
tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities 
apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų įtraukimu 
į dabartinius atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytus procesus, daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemoje EPI veiktų sklandžiai ir 
veiksmingai ir turėtų biudžetą, visiškai 
finansuojamą iš ES. Kai naujos užduotys 
perduodamos kuriai nors EPI, būtina kuo 
greičiau pakoreguoti jos biudžetą, kad ji 
galėtų atlikti šias naujas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 295
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 
veiktų veiksmingai, šių trijų institucijų 
veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos 
teisės aktus. Tokie pakeitimai susiję su tam 
tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities 
apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų įtraukimu 
į dabartinius atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytus procesus ir daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemoje EPI veiktų sklandžiai ir 
veiksmingai.

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema (EFPIS), kuri 
gali, be kita ko, padėti užtikrinti 
ilgalaikėms insvesticijoms palankias 
sąlygas, veiktų veiksmingai, šių trijų 
institucijų veiklos srityje reikia pakeisti 
Sąjungos teisės aktus. Tokie pakeitimai 
susiję su tam tikrų EPI įgaliojimų taikymo 
srities apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų 
įtraukimu į dabartinius atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose nustatytus 
procesus ir daliniais pakeitimais, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemoje EPI veiktų 
sklandžiai ir veiksmingai. Jei EPI suteikti 
įgaliojimai turėtų pasikeisti, joms skirtas 
biudžetas turėtų būti atitinkamai 
koreguojamas.

Or. fr
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Pakeitimas 296
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje 2010/78/ES dėl Europos 
priežiūros institucijos (Europos 
bankininkystės institucijos), Europos 
priežiūros institucijos (Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucijos) ir 
Europos priežiūros institucijos (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos) 
įgaliojimų, o šioje direktyvoje reikėtų 
nustatyti kitas sritis, visų pirma direktyvų 
2002/92/EB, 2003/71/EB ir 2009/138/EB 
atvejais, neapribojant galimybės ateityje 
numatyti daugiau sričių. Ši direktyva 
neturėtų būti taikoma Direktyvai 
2003/41/EB, dėl kurios Komisija iki 
2012 m. pabaigos turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl peržiūros.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Europos Komisija iš naujo svarsto Direktyvą 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros ir ji EDPPI pateikė kvietimą teikti 
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rekomendacijas, į kurį įeina ir mokumo atsargos pensijų fondams. Kvietimas teikti 
rekomendacijas apima patį poveikio vertinimą ir padės parengti minėtąją direktyvą, kuri, kaip 
tikimasi, bus pateikta 2012 m. trečiame ketvirtyje.

Pakeitimas 297
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma 
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau veikti
ir efektyviau vykdyti mikrolygio priežiūrą.
Reglamentuose, kuriais įsteigiama EFPIS, 
numatyta, kad atitinkamuose teisės aktuose 
konkrečiai nustatytose srityse EPI gali 
parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma 
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

Or. lt

Pakeitimas 298
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma 
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau veikti
ir efektyviau vykdyti mikrolygio priežiūrą.
Reglamentuose, kuriais įsteigiama EFPIS, 
numatyta, kad atitinkamuose teisės aktuose 
konkrečiai nustatytose srityse EPI gali 
parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma 
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

Or. lt

Pakeitimas 299
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Jau pasiekta daug rengiant 
įgyvendinimo priemones pagal „Mokumas 
II“ direktyvą ir konsultuojantis šiuo 
klausimu ir todėl siekiant kuo greičiau 
užbaigti šį klausimą reikėtų baigti rengti 
tas įgyvendinimo priemones. Vėlesni 
koregavimai turėtų būti atliekami pagal 
deleguotųjų aktų ir techninių reguliavimo 
standartų procedūras, kaip numatyta šioje 
direktyvoje.
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Or. en

Pakeitimas 300
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Dėl didelės apimties įgyvendinimo 
aktų Europos Parlamentas ir Taryba 
turėtų galėti pareikšti prieštaravimus dėl 
deleguotojo akto ar techninio reguliavimo 
standarto per tris mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva turėtų būti 
įmanoma pratęsti šį laikotarpį dar trim 
mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) EFPIS sukūrus naują priežiūros 
struktūrą nacionalinės priežiūros 
institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti 
su EPI. Atitinkamų teisės aktų pakeitimais 
turėtų būti užtikrinta, kad nekiltų teisinių 
kliūčių vykdyti keitimosi informacija 
įpareigojimus, numatytus Komisijos 
pasiūlytuose reglamentuose, kuriais 
įsteigiamos EPI.

(15) EFPIS sukūrus naują priežiūros 
struktūrą nacionalinės priežiūros 
institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti 
su EPI. Atitinkamų teisės aktų pakeitimais 
turėtų būti užtikrinta, kad nekiltų teisinių 
kliūčių vykdyti keitimosi informacija 
įpareigojimus, numatytus Komisijos 
pasiūlytuose reglamentuose, kuriais 
įsteigiamos EPI, ir kad teikiant duomenis 
neatsirastų bereikalingo biurokratizmo.

Or. hu
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Pakeitimas 302
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Išsamus įmonės turto sąrašas yra 
būtinas priežiūros institucijoms, kad jos 
galėtų tinkamai įvertinti finansinę riziką. 
Tai ypač svarbu pagal Direktyvą 
2009/138/EB, nes įmonės gali laisvai 
priimti investicinius sprendimus 
vadovaudamosi rizikos ribojimo principu. 
Todėl valstybės narės turėtų galėti 
reikalauti, kad draudimo ir perdraudimo 
įmonės priežiūros institucijoms pateiktų 
išsamius turto sąrašus (papunkčiui), kai 
tokios informacijos reikia 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų veiksmingai vykdyti joms skirtas 
priežiūros funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

EDPPI pasiūlytame turto pavyzdyje, kuris yra išsamaus investicijų sąrašas formos, 
pateikiama būtiniausia informacija priežiūrai vykdyti pagal „Mokumas II“ direktyvą. Tokie 
sąrašai leidžia tinkamai įvertinti finansinę riziką, o tai yra itin svarbu pagal „Mokumas II“ 
direktyvą, nes įmonės gali laisvai priimti investicinius sprendimus vadovaudamosi rizikos 
ribojimo principu.

Pakeitimas 303
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant suteikti galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms nuosekliai 
apskaičiuoti techninius atidėjinius pagal 
Direktyvą 2009/138/EB, būtina, kad 

(17) Siekiant suteikti galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms nuosekliai 
apskaičiuoti techninius atidėjinius pagal 
Direktyvą 2009/138/EB, būtina, kad 
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centrinė įstaiga rengtų, skelbtų ir atnaujintų 
tam tikrą techninę informaciją, susijusią su 
nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal terminą, kuria būtų atsižvelgiama į 
stebimus įvykius finansų rinkoje, ir kad 
minėta įstaiga galėtų tai daryti reguliariai.
Atsižvelgiant į techninį ir su draudimu 
susijusį šių užduočių pobūdį, jas turėtų 
atlikti EDPPI.

centrinė įstaiga reguliariai rengtų, skelbtų 
ir atnaujintų tam tikrą techninę informaciją, 
susijusią su nerizikingų palūkanų normų 
struktūra pagal terminą, atsižvelgdama į 
stebimus įvykius finansų rinkoje.
Nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal terminą turėtų būti rengiama 
skaidriai, kad draudimo ir perdraudimo 
įmonės galėtų taikyti šią struktūrą pagal 
terminą savo rizikos valdymo politikoje. 
Atsižvelgiant į techninį ir su draudimu 
susijusį šių užduočių pobūdį, jas turėtų 
atlikti EDPPI.

Or. en

Pakeitimas 304
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Rengiant naują rizikos ribojimo 
tvarką reikia stengtis, kad nebūtų 
nepageidaujamo poveikio draudimo 
veiklos su ilgalaikėmis garantijomis 
vertinimui. Reikėtų kuo įmanoma labiau 
sumažinti rinkos trikdymus ir poveikį 
esamiems produktams. Todėl reikėtų skirti 
ypatingą dėmesį, kad nebūtų dirbtinio 
techninių atidėjinių ir tinkamų nuosavų 
lėšų, viršijančių kapitalo reikalavimus, 
svyravimo. Tai ypač turėtų būti 
įgyvendinta akstyvu susijusios nerizikingų 
palūkanų normų struktūros pagal terminą 
ekstrapoliacijos etapu. Priimdama 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, 
Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad 
nenukentėtų draudimo veiklos  su 
ilgalaikėmis garantijomis tęstinumas ir 
tolesnė plėtra.

Or. en
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Pakeitimas 305
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant užtikrinti, kad tam tikri 
techniniai duomenys, naudojami mokumo 
kapitalo reikalavimui (MKR) apskaičiuoti 
pagal standartinę formulę, būtų teikiami 
darniai, pavyzdžiui, siekiant laikytis 
darnaus požiūrio į reitingų naudojimą,
konkrečias užduotis reikėtų pavesti EDPPI.
Išsamų tokių užduočių atlikimo būdą 
reikėtų toliau patikslinti deleguotu teisės 
aktu priimant priemones.

(18) Siekiant užtikrinti, kad tam tikri 
techniniai duomenys, naudojami mokumo 
kapitalo reikalavimui (MKR) apskaičiuoti 
pagal standartinę formulę, būtų teikiami 
darniai, konkrečias užduotis reikėtų pavesti 
EDPPI. Išsamų tokių užduočių atlikimo 
būdą reikėtų toliau patikslinti deleguotu 
teisės aktu priimant priemones.

Or. en

Pakeitimas 306
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 
visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina
suteikti galimybę Komisijos priemonėmis, 
kurios priimamos deleguotu teisės aktu,
nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, susijusias su tokių trečiųjų šalių 
tvarkos vertinimu, visų pirma tuo atveju, 
kai viešai įsipareigota pereiti prie 
Direktyvai 2009/138/EB lygiavertės 
tvarkos.

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 
visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina 
nustatyti sąlygas, susijusias su tokių 
trečiųjų šalių tvarkos vertinimu, kad šios 
trečiosios šalys būtų laikinai pripažintos 
lygiavertėmis. Tai turėtų būti daroma 
būsimomis „Mokumas II“ direktyvos 
įgyvendinimo priemonėmis.
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Or. en

Pakeitimas 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 
visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina 
suteikti galimybę Komisijos priemonėmis, 
kurios priimamos deleguotu teisės aktu, 
nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, susijusias su tokių trečiųjų šalių 
tvarkos vertinimu, visų pirma tuo atveju, 
kai viešai įsipareigota pereiti prie 
Direktyvai 2009/138/EB lygiavertės 
tvarkos.

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 
visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina 
suteikti galimybę Komisijos priemonėmis, 
kurios priimamos deleguotu teisės aktu, 
nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, susijusias su tokių trečiųjų šalių
tvarkos vertinimu, visų pirma tuo atveju, 
kai viešai įsipareigota pereiti prie 
Direktyvai 2009/138/EB lygiavertės 
tvarkos. Be to, reikėtų pabrėžti, kad 
trečiųjų šalių atveju rizika grindžiama 
priežiūra nėra pakankama, tačiau jos 
privalo turėti grupės priežiūros sistemas, 
panašias į sistemas, kuriose taikomos ES.

Or. hu

Pakeitimas 308
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Apskaičiuojant mokumo kapitalo 
reikalavimą sveikatos draudimui reikėtų 
atsižvelgti į nacionalines išlyginimo 
sistemas ir paisyti pokyčių 
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nacionaliniuose teisė aktuose, nes jie yra 
esminė draudimo sistemos dalis šiose 
nacionalinėse sveikatos rinkose.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse sveikatos rinka iš valstybinės sveikatos draudimo rinkos buvo 
pertvarkyta į privačią sveikatos rinką taikant vyriausybės nutarimus ir išlyginimo sistemas.
Tai leidžia piliečiams pirkti sveikatos draudimą, į kurį turėtų būti atsižvelgiama 
apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą.

Pakeitimas 309
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Atsižvelgdami į finansų krizę ir 
procikliškus mechanizmus, kurie prisidėjo 
prie to, kad krizė kilo, ir sustiprino jos 
padarinius, Finansinio stabilumo taryba 
(FST), Bazelio bankų priežiūros komitetas 
(BBPK) ir G 20 pateikė rekomendacijas 
procikliškam finansų reguliavimo 
poveikiui mažinti. Tos rekomendacijos, 
kaip svarbi finansų sistemos dalis, turi 
tiesioginę įtaką draudimo ir perdraudimo 
įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 310
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) Tikslinga užtikrinti, kad mokumo 
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kapitalo reikalavimuose būtų 
atsižvelgiama į makrofinansinę aplinką, 
kurioje draudimo ir perdraudimo įmonės 
veikia. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad šios įmonės turėtų anticiklinį kapitalo 
rezervą, kuris būtų kaupiamas tuo metu, 
kai laikoma, kad turto vertės įvertinimas 
finansų rinkose yra susijęs su sisteminės 
rizikos didėjimu, ir panaudojamas 
nepalankiausiais laikotarpiais. Todėl 
anticiklinis kapitalo rezervas turėtų laikui 
bėgant kisti, kad atspindėtų galimai 
nestabilias tendencijas arba burbulus 
finansų rinkose, ir galėtų būti lygus 
nuliui. Tai padėtų sumažinti tikimybę, kad 
bus pažeidžiamas mokumo kapitalo 
reikalavimas, netaikant laikinų ex-post
patikslinimų vertės nustatymo laikantis 
rinkos dėsnių įvesties parametrams.

Or. en

Pagrindimas

Užuot manipuliavus įsipareigojimų verte keliant diskonto normas naudojant nelikvidumo 
priedą, daug paprasčiau išlaikyti atitiktį direktyvai dėl kapitalo poreikio (KPD4) ir padidinti 
reikiamą kapitalą daugiau nei mokumo kapitalo reikalavimas tuo metu, kai įtariama, jog 
esama burbulų, tam, kad įvykus krizei įmonės nepažeistų iš karto mokumo kapitalo 
reikalavimo ir nebūtų priverstos didinti kapitalą nepalankiomis sąlygomis. Todėl siūlomas 
anticiklinis rezervas, panašus į rezervą, kurį reikalaujama turėti bankams ir kurį nustato 
EDPPI (patariant ESRV).

Pakeitimas 311
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) Siekiant, kad būtų nuosekliai 
taikomi reikalavimai ir kad būtų 
užtikrinta makrolygio rizikos ribojimo 
priežiūra visoje Sąjungoje, tikslinga, kad 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) parengtų specialiai Sąjungos 
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ekonomikai pritaikytus principus ir 
prisiimtų atsakomybę už anticiklinių 
kapitalo rezervų taikymo stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

ESRV privalo būti skirtas vaidmuo koordinuojant anticiklines makrolygio rizikos ribojimo 
priemones tarpvalstybiniu ir tarpsektoriniu mastu.

Pakeitimas 312
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28d) Finansų krizė išryškino tai, kad 
finansų įstaigos masiškai nepakankamai 
įvertino pagrindinės sandorio šalies 
rizikos, susijusios su nebiržinėmis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
lygį. Tai paskatino G20 2009 m. rugsėjo 
mėn. paraginti, kad didesnio skaičiaus 
nebiržinių išvestinių finansinių priemonių 
tarpuskaita būtų vykdoma per pagrindinę 
sandorio šalį. Be to, G20 paragino toms 
nebiržinėms išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kurių tarpuskaita negali būti
vykdoma per pagrindinę sandorio šalį, 
taikyti didesnius kapitalo reikalavimus, 
kad būtų tinkamai atsižvelgta į didesnę su 
jais susijusią riziką.

Or. en

Pagrindimas

Draudikai, kaip ir kredito įstaigos bei investicinės firmos, turėtų būti visomis priemonėmis 
skatinami naudotis pagrindinėmis sandorio šalimis remiantis Rinkos struktūros reglamentu. 
Yra didelė paskata užtikrinimas, kad pagal mokumo kapitalo reikalavimų metodus reikia 
mažiau kapitalo išvestinėms priemonėms, kurių tarpuskaita vykdoma per pagrindines 
sandorio šalis, nei toms priemonėms, kurių tarpuskaita vykdoma pagal dvišalius susitarimus, 
(tekstas grindžiamas direktyvos dėl kapitalo poreikio (KPD4) 57 konstatuojama dalimi).
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Pakeitimas 313
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų rizikos 
ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį, 
apsaugoti draudėjus ir naudos gavėjus, o 
kartu ir verslo subjektus bei vartotojus, 
apsaugoti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, 
palaikyti finansų sistemos stabilumą ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva turėtų būti 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti.

(31) Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinant 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų rizikos 
ribojimo reguliavimo ir priežiūros lygį, 
apsaugoti draudėjus ir naudos gavėjus, o 
kartu ir verslo subjektus bei vartotojus, 
apsaugoti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, 
palaikyti finansų sistemos stabilumą ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva turėtų būti 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti, ir ypač neturėtų būti 
numatoma jokių mokumo reikalavimų 
profesinių pensijų įstaigoms.

Or. de

Pakeitimas 314
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 straipsnio 1 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
3 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Valstybės narės perduoda informacijos 
punkto reguliariai surenkamą informaciją 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijai (EDPPI), įsteigtai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1093/2010, kuri ją skelbia savo 
interneto svetainėje.“

Or. en

Pakeitimas 315
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
13 straipsnio 32 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 13 straipsnyje įterpiama šis punktas:
„32a) pagrindinė sandorio šalis, kuriai 
suteiktas leidimas – pagrindinė sandorio 
šalis, teikianti išvestinių priemonių, 
kurios leidžiamos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. .../2011 [Rinkos struktūros 
reglamentas], tarpuskaitos paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda, pateikta 105 straipsnio 6 dalies ir 111 straipsnio 1 dalies fa punkto (naujo) 
pakeitime dėl sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo rizikos.

Pakeitimas 316
Sven Giegold
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus dėl
2 dalies, kuriais patikslinami pagrindiniai 
aspektai, su kuriais susijusius bendrus 
statistinius duomenis reikia atskleisti, taip 
pat tų duomenų forma, struktūra, turinys ir 
atskleidimo data.

4. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo 
sąlygas, EDPPI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų, kuriais 
patikslinami pagrindiniai aspektai, su 
kuriais susijusius bendrus statistinius 
duomenis reikia atskleisti, ir nustatoma tų 
duomenų forma, struktūra, turinys ir šiame 
straipsnyje numatyto atskleidimo data, 
projektus.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
liepos 1 d. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
paisoma skirtumo tarp delegetuojųjų aktų 
ir techninių reguliavimo standartų, visi 
deleguotieji aktai, kurie turėtų tapti 
techniniais reguliavimo standartais, tokie 
taps praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pranešėjas įtraukė į šį pranešimą naujus techninius reguliavimo standartus, svarbu, 
kad būtų skirta laiko EDPPI prisitaikyti prie savo naujo vaidmens. Šiuo pakeitimu bus 
suteikta galimybė palaipsniui pereiti prie techninių reguliavimo standartų.

Pakeitimas 318
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies a punkto i papunktis 
pakeičiamas taip:
„i) iš anksto nustatytais laikotarpiais, kai 
rizikos, susijusios su draudimo įmonės 
veikla, mastas ir sudėtingumas yra 
pakankamai maži ir kai galima aiškiai 
įrodyti, kad įmonei tenkanti našta 
pernelyg didelė palyginti su informacijos 
teikiama nauda, EDPPI nustato, kad 
mažosios ir vidutinės įmonės reguliariai 
teikia tik informaciją, kuri žymiai 
pasikeitė per atitinkamus metus, jeigu 
išsamios ataskaitos teikiamos ne mažiau 
kaip vieną kartą per metus“;

Or. en

Pagrindimas

Būtina neužkrauti pernelyg didelės naštos MVĮ numatant pareigą atsiskaityti kas ketvirtį, 
tačiau priežiūros institucijos privalo turėti galimybę gauti šią informaciją bent jau iš didelių 
ir sistemai svarbių rinkos dalyvių.
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Pakeitimas 319
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies a punkto i papunktis 
pakeičiamas taip:
„i) iš anksto nustatytais laikotarpiais, kai 
trumpesniais nei 12 mėnesių laikotarpiais 
reguliariai priežiūros tikslais teiktinos 
ataskaitos apima tik informaciją, kuri 
žymiai keičiasi per atitinkamus metus, 
arba informaciją, kuri būtina 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų veiksmingai vykdyti joms skirtas 
priežiūros funkcijas,“

Or. en

Pagrindimas

EDPPI pasiūlytame turto pavyzdyje, kuris yra išsamaus investicijų sąrašas formos, 
pateikiama būtiniausia informacija priežiūrai vykdyti pagal „Mokumas II“ direktyvą. Tokie 
sąrašai leidžia tinkamai įvertinti finansinę riziką, o tai yra itin svarbu pagal „Mokumas II“ 
direktyvą, nes įmonės gali laisvai priimti investicinius sprendimus vadovaudamosi rizikos 
ribojimo principu.

Pakeitimas 320
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies a punkto i papunktis 
pakeičiamas taip:
„i) iš anksto nustatytais laikotarpiai, kai 
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trumpesniais nei 12 mėnesių laikotarpiais 
reguliariai priežiūros tikslais mažųjų ir 
vidutinių draudimo įmonių teiktinos 
ataskaitos apima tik informaciją, kuri 
žymiai keičiasi per atitinkamus metus,“

Or. en

Pakeitimas 321
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies a punkto i papunktis 
pakeičiamas taip:
„i) iš anksto nustatytais laikotarpiais 
laiku surenktant informaciją, leidžiančią 
vykdyti veiksmingą priežiūrą;“

Or. pt

Pakeitimas 322
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) 2 dalyje įterpiamas šis punktas:
„aa) leisti draudimo ir perdraudimo 
įmonėms neteikti deleguotuosiuose 
aktuose numatytų šablonų pagal 6 dalį, 
kai draudimo ir perdraudimo įmonės 
veikla vyksta tik valstybėjė narėje, kurioje 
įmonė yra gavusi leidimą;



AM\877719LT.doc 25/135 PE472.278v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų galėti apibrėžti esminę informaciją, kuri yra 
reikalinga nacionaliniu lygmeniu nacionalinės įmonėms ir grupėms teikiant ketvirtines ir 
metines ataskaitas.

Pakeitimas 323
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
priežiūros institucijoms teiktų išsamius 
turto sąrašus papunkčiui.“ 

Or. pt

Pakeitimas 324
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
priežiūros institucijoms teiktų išsamius 
turto sąrašus papunkčiui atsiskaitydamos 
reguliariai arba ad hoc pagrindu, kai 
tokios informacijos reikia 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
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galėtų veiksmingai vykdyti joms skirtas 
priežiūros funkcijas.“

Or. en

Pagrindimas

EDPPI pasiūlytame turto pavyzdyje, kuris yra išsamaus investicijų sąrašas formos, 
pateikiama būtiniausia informacija priežiūrai vykdyti pagal „Mokumas II“ direktyvą. Tokie 
sąrašai leidžia tinkamai įvertinti finansinę riziką, o tai yra itin svarbu pagal „Mokumas II“ 
direktyvą, nes įmonės gali laisvai priimti investicinius sprendimus vadovaudamosi rizikos 
ribojimo principu.

Pakeitimas 325
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Tik išskirtinėmis aplinkybėmis valstybės 
narės gali reikalauti, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės pateiktų išsamius 
turto sąrašas (papunkčiui).“

Or. en

Pakeitimas 326
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Kai reikalaujama, kad draudimo įmonės 
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reguliariai teiktų išsamius turto sąrašus 
papunkčiui, valstybės narės gali mažąsias 
draudimo įmones atleisti nuo pareigos 
atsiskaityti papunkčiui, jei galima aiškiai 
įrodyti, kad įmonei tenkanti našta 
pernelyg didelė palyginti su informacijos 
teikiama nauda.“

Or. en

Pakeitimas 327
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Kai valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo kompanijos pateiktų išsamų 
turto sąrašą papunkčiui, jos sumažina 
mažųjų ir vidutinių įmonių prievoles teikti 
ataskaitas.“

Or. en

Pakeitimas 328
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) 4 dalis papildoma šia įtrauka:
ca) „ji turi būti teikiama periodiškai, 
geriausia – kas ketvirtį, ir tai turėtų derėti 
su veiksminga priežiūra.“
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Or. pt

Pakeitimas 329
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama 1–4 dalyse nurodyta 
informacija, kad tinkamu mastu užtikrintų 
ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms 
konvergenciją.

6. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 
nuoseklų derinimą, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, kuriais 
patikslinama 1–4 dalyse nurodyta 
informacija, terminai ir galimos atleidimo 
sąlygos, projektus.

EDPPI šiuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 330
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) Įterpiama ši dalis:

„5a. Atitinkamos priežiūros institucijos, 
nepažeisdžiant jų kompetencijos, deda 
visas pastangas, kad praneštų priežiūros 
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institucijų kolegijose apie savo sprendimą 
nustatyti papildomą kapitalą draudimo ar 
perdraudimo įmonei.“

Or. en

Pakeitimas 331
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) Įterpiama ši dalis:

„5b. Kai priežiūros institucijų kolegijoje 
skiriasi nuomonės dėl atitinkamos 
priežiūros institucijos sprendimo nustatyti 
papildomą kapitalą 1 dalies a, b ir c 
punktuose numatytais atvejais, grupės 
priežiūros institucija arba viena iš kitų 
atitinkamų priežiūros institucijų gali 
konsultuotis su EDPPI. Su EDPPI 
konsultuojamasi mėnesį ir apie tai 
pranešama visoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms. Jei 
konsultuojamasi su EDPPI, atitinkama 
priežiūros institucija prieš priimdama 
sprendimą tinkamai atsižvelgia į jos 
rekomendaciją. Tame etape EDPPI veikia 
kaip tarpininkė, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

EDPPI suteikiami tarpinininkavimo įgaliojimai.
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Pakeitimas 332
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) Įterpiama ši dalis:
„5c. Jeigu pasibaigus 7 dalyje nurodytam 
laikotarpiui ir nepavykus pasiekti 
susitarimo kolegijoje grupės priežiūros 
institucija arba kuri nors iš atitinkamų 
priežiūros institucijų klausimą perdavė 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 1094/2010 
19 straipsnį, atitinkama priežiūros 
institucija atideda savo sprendimą ir 
laukia bet kokio sprendimo, kurį EDPPI 
gali priimti remdamasi to reglamento 19 
straipsnio 3 dalimi, ir priima savo 
sprendimą vadovaudamasi EDPPI 
sprendimu.
6 ir 7 dalyse nurodyti laikotarpiai laikomi 
to reglamento 19 straipsnio 2 dalyje 
numatytai taikinimo terminais. EDPPI 
sprendimą priima per du mėnesius. 
Pasibaigus 6 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba atitinkamoms priežiūros 
institucijoms pasiekus susitarimą 
klausimas EDPPI neperduodamas.“

Or. en

Pagrindimas

Tarpinininkavimo įgaliojimai suteikiami EDPPI.

Pakeitimas 333
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
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Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 334
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2012 m. rugsėjo 30 d.“

Or. en

Pakeitimas 335
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalies b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Pridedama ši dalis:

„7a. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio taikymo sąlygas, EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriais patikslinama 
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1–4 dalyje nurodytos informacijos išorės 
audito apimtis ir sąlygos.
EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2013 m. 
sausio 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje „Mokumas II“ nustatytas balansas smarkiai skiriasi nuo įmonės sąskaitų ir iš 
esmės yra būtina, jog šis auditas būtų privalomas.

Pakeitimas 336
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/138/EB
50 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais toliau patikslinama:

1. EDPP parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriais toliau 
patikslinama:

Or. en

Pakeitimas 337
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EDPPI techninių reguliavimo 
standartų projektus pateikia Komisijai 
patvirtinti.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 338
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktasDirektyva 2009/138/EB50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu būtina užtikrinti tinkamą 45 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto 
vertinimo konvergenciją, Komisija pagal 
301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų gali priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriais toliau patikslinami to 
vertinimo elementai.

2. Jeigu būtina užtikrinti tinkamą 45 
straipsnio 1 dalyje nurodyto vertinimo 
konvergenciją, EDPPI gali parengti 
techninių reguliavimo standartų 
projektus, kuriais toliau patikslinami to 
vertinimo elementai.

EDPPI šiuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 339
Corien Wortmann-Kool
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 53, 54 ir 55 straipsnių, 
papildytų šiame straipsnyje nurodytais 
deleguotais teisės aktais, taikymo sąlygos,
kiek tai susiję su tais deleguotais teisės 
aktais reglamentuojamais dalykais, visų
pirma dėl šablonų, kuriuos naudojant 
visuomenei atskleidžiama informacija.

EDPPI, siekdama užtikrinti vienodas šio 
skirsnio taikymo sąlygas, parengia 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektus, pagal kuriuos patikslinama:

a) taikytinos procedūros ir naudotini 
formatai bei šablonai;
b) auditoriaus suteikiamo išorės 
užtikrinimo apimtis ir reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi suderinta informacija bus viešai atskleidžiama, šios informacijos užtikrinimas taip 
pat turėtų būti grindžiamas suderintu standartu. Techninis standartas yra priemonė tai 
užtikrinti ir sudaro galimybę sutikti su priežiūros kompetencija.

Pakeitimas 340
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodas šio skirsnio 
taikymo sąlygas, EDPPI parengia 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektus, kuriais patikslinama 51, 53, 54 
ir 55 straipsniuose nurodytos informacijos 
išorės audito apimtis ir sąlygos.
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EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2013 m. 
sausio 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje „Mokumas II“ nustatytas balansas smarkiai skiriasi nuo įmonės sąskaitų ir iš 
esmės yra būtina, jog šis auditas būtų privalomas.

Pakeitimas 341
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
65 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 65 straipsnis pakeičiamas taip:
„65 straipsnis

Valstybių narių priežiūros institucijų 
keitimasis informacija

Pagal 64 straipsnį nedraudžiama 
skirtingų valstybių narių priežiūros 
institucijoms tarpusavyje arba priežiūros 
institucijoms ir EDPPI keistis 
informacija. Šiai informacijai taikomas 
64 straipsnyje nurodytas profesinės 
paslapties įpareigojimas.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, jog nebūtų jokių kliūčių nacionalinėms priežiūros institucijoms ir EDPPI 
keistis informacija.
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Pakeitimas 342
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 70 straipsnis pakeičiamas taip:

„70 straipsnis
Informacijos perdavimas centriniams 

bankams ir pinigų institucijoms, 
mokėjimų sistemų priežiūros institucijoms 

ir Europos sisteminės rizikos valdybai
1. Nedarant poveikio šio skirsnio 
taikymui, priežiūros institucija gali 
perduoti toliau nurodytoms institucijoms 
informaciją, reikalingą jų užduotims 
atlikti:
a) Europos centrinių bankų sistemos 
centriniams bankams (įskaitant ECB) ir 
kitoms panašias funkcijas atliekančioms 
pinigų institucijoms, kai ši informacija 
yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais 
nustatytų užduočių, įskaitant pinigų 
politikos vykdymą ir likvidumo 
užtikrinimą, mokėjimų, tarpuskaitos ir 
vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų 
priežiūrą ir finansinės sistemos stabilumo 
užtikrinimą, vykdymui;
b) tam tikrais atvejais – kitoms 
nacionalinėms valstybės institucijoms, 
atsakingoms už mokėjimų sistemų 
priežiūrą; taip pat
c) Europos sisteminės rizikos valdybai 
(ESRV), kai ta informacija svarbi jos 
užduotims atlikti.
2. Tokios institucijos ar įstaigos taip pat 
gali perduoti priežiūros institucijoms tokią 
informaciją, kurios joms gali prireikti 
taikant 67 straipsnį. Taip gautai 
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informacijai taikomas šiame skirsnyje 
numatytos nuostatos dėl profesinės 
paslapties.
3. Esant kritinei padėčiai, įskaitant 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 18 
straipsnyje apibrėžtą padėtį, valstybės 
narės leidžia kompetentingoms 
institucijoms nedelsiant perduoti 
informaciją Europos centrinių bankų 
sistemos centriniams bankams (įskaitant 
ECB), kai ta informacija yra svarbi jų 
atitinkamų teisės aktais nustatytų 
užduočių, įskaitant pinigų politikos 
vykdymą ir su ja susijusį likvidumo 
užtikrinimą, mokėjimų, tarpuskaitos ir 
vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų 
priežiūrą ir finansų sistemos stabilumo 
užtikrinimą, vykdymui, taip pat ESRV, kai 
tokia informacija svarbi jos užduotims 
atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti minėtas nuostatas dėl keitimosi informacija su terminais, 
naudojamais kitose finansų sektoriaus direktyvose (ypač Direktyvoje 2006/48/EB), taip pat ir 
turint mintyje kritines padėtis, ir siekiama užtikrinti ESRV prieigą prie priežiūros institucijų 
informacijos.

Pakeitimas 343
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
75 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalyje pridedama ši pastraipa:
„Kai turto ir įsipareigojimų grupės vertės 
nustatymas, nurodytas a arba b punkte, 
galėtų sukelti prociklišką poveikį, į to 
turto ar įsipareigojimų vertę įtraukiamos 
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tinkamos riziką ribojančios atsargos, kad 
būtų sumažintas procikliškas poveikis.“

Or. en

Pakeitimas 344
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
75 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 
pakeičiamas taip:
„b) įsipareigojimai įvertinami suma, už 
kurią gerai informuotos ir ketinančios 
sudaryti sandorį šalys sąžiningos 
konkurencijos sąlygomis galėtų juos 
perleisti viena kitai arba apmokėti. 
Atliekant techninių nuostatų vertinimą 
neatsižvelgiama į informaciją apie 
draudimo ar perdraudimo įmonei būdingą 
turtą.“;

Or. fr

Pagrindimas

Išaiškinamas direktyvos „Mokumas II“ loginis pagrindas: atskiras turto ir įsipareigojimų 
vertės nustatymas.

Pakeitimas 345
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
75 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatomi metodai ir prielaidos, 
taikytini vertinant turtą ir įsipareigojimus, 
kaip nustatyta 1 dalyje.

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas turto ir įsipareigojimų rinkos 
vertės nustatymo klausimu, EDPPI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektus, pagal kuriuos apibrėžiami:

a) metodai ir prielaidos, taikytini vertinant 
turtą ir įsipareigojimus, kaip nustatyta 1 
dalyje, įskaitant trečioje pastraipoje 
nurodytas turto ir įsipareigojimų grupes;  
b) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 Komisijos 
patvirtinti tarptautiniai apskaitos 
standartai, kurie atitinka metodus, 
taikytinus vertinant turtą ir 
įsipareigojimus, kaip nustatyta 1 dalyje;
c) vertinimo metodai, kai kotiruojamų 
rinkos kainų nėra arba jos neatitinka 1 
dalyje apibrėžtų turto ir įsipareigojimų 
vertinimo metodų;
d) alternatyvūs vertinimo metodai, 
taikytini tais atvejais, kai pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1606/2002 Komisijos patvirtinti 
tarptautiniai apskaitos standartai laikinai 
arba nuolat neatitinka 1 straipsnyje 
nustatyto turto ir įsipareigojimų vertinimo 
metodo.
EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius tvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 346
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 76 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„2. Techninių atidėjinių vertė atitinka 
sumą, kurią šią dieną draudimo ir 
perdraudimo įmonės turėtų mokėti, jei jos 
nedelsdamos perduotų savo draudimo ir 
perdraudimo įsipareigojimus kitai 
draudimo arba perdraudimo įmonei. 
Techninių atidėjinių vertei poveikio 
nedaro draudimo arba perdraudimo 
įmonės turimas turtas.“;

Or. fr

Pagrindimas

Išaiškinamas direktyvos „Mokumas II“ loginis pagrindas: atskiras turto ir įsipareigojimų 
vertės nustatymas.

Pakeitimas 347
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
77 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) į 77 straipsnį įrašoma ši dalis:
„Nelikvidumo priedo rizikos kapitalo 
reikalavimas yra lygus maksimaliam 
skirtumui tarp bendros turto vertės, iš jos 
atėmus įsipareigojimus, ir sukrėtimo, 
lygiaverčio tiesioginiam poveikiui turto ir 
įsipareigojimų vertei, kurio galima tikėtis 
finansų rinkose nustatytos nelikvidumo 
priedo vertės kritimo atveju. Vertės 
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kritimo dydis nustatomas pagal 86 
straipsnio da punktą.
Priklausomai nuo likvidumo lygio 
įsipareigojimai gali būti diskontuoti 
nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal terminą, kurią sudaro 100 %, 75 % 
arba 50 % nelikvidumo priedas pagal 86 
straipsnio da punktą.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 348
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
77 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) 77 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:
„2. Tiksliausias įvertis atitinka būsimųjų 
pinigų srautų tikėtiną svertinį vidurkį, 
atsižvelgiant į pinigų laiko vertę 
(numatomą būsimųjų pinigų srautų 
dabartinę vertę), taikant atitinkamą 
nerizikingų palūkanų normų struktūrą 
pagal terminą. Atitinkamoje nerizikingų 
palūkanų normų struktūroje pagal 
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terminą neatsižvelgiama į draudimo arba 
perdraudimo įmonės turimą turtą.“;

Or. fr

Pagrindimas

Išaiškinamas direktyvos „Mokumas II“ loginis pagrindas: atskiras turto ir įsipareigojimų 
vertės nustatymas.

Pakeitimas 349
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
77 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 77 straipsnio 2 dalyje po pirmos 
pastraipos įrašoma tokia pastraipa:
„Atitinkamos nerizikingų palūkanų 
normų struktūros pagal terminą 
ekstrapoliacija pradedama iš karto, kai tik 
atitinkamos finansų rinkos daugiau 
nebegali būti laikomos tvirtomis, 
likvidžiomis ir skaidriomis, kad užtikrintų, 
jog draudimo ir perdraudimo įmonės 
patikimai atgamins savo pinigų srautus.“

Or. en

Pakeitimas 350
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos rengiama techninė 
informacija

Diskonto normos

Or. en

Pakeitimas 351
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 
problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant 
jo dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi 
ir informaciją rengia skaidriai, objektyviai 
ir patikimai. Visais šiais tikslais 
informacija rengiama taikant metodus ir 
prielaidas, kurie gali apimti formules arba 
EDPPI priimtus sprendimus.

EDPPI nustato ir bent kas ketvirtį skelbia 
atitinkamą nerizikingų palūkanų normų 
struktūrą pagal terminą, kurią reikia 
naudoti 77 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti 
kiekviena susijusia valiuta. Šios 
antraštinės dalies VII skyrius taikomas 
pagal šį tiksliausią apskaičiavimą.

Or. en

Pakeitimas 352
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 
problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant 
jo dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi 
ir informaciją rengia skaidriai, objektyviai 
ir patikimai. Visais šiais tikslais
informacija rengiama taikant metodus ir 
prielaidas, kurie gali apimti formules arba 
EDPPI priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Šio 
pobūdžio informacija rengiama taikant 
metodus ir prielaidas, kurie gali apimti 
formules arba EDPPI priimtus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 353
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 
problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant jo 
dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, inter 
alia, apie atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą, įskaitant 
informaciją apie anticiklinio priedo 
buvimą itin sunkiais finansų rinkai 
laikotarpiais. Kai iš atitinkamos 
nerizikingų palūkanų normų struktūros 
pagal terminą matyti, kaip nurodė 
EDPPI, jog esama anticiklinio priedo itin 
sunkiais finansų rinkai laikotarpiais, į 
paskelbtas atitinkamos nerizikingų 
palūkanų normų struktūros pagal terminą 
formules įtraukiamos formules, pagal 
kurias įmonės gali apskaičiuoti 
informaciją, susijusią su nelikvidumo 
priedu, įskaitant jo dydį. Tokiais atvejais
EDPPI anticiklinį priedą stebi ir 
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informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus, principus ir 
būdus, nurodytus 86 straipsnio pirmos 
dalies b punkte, ir remiantis išsamiais 
kriterijais ir apskaičiavimo metodais ir 
prielaidomis, nurodytais 86 straipsnio 
pirmos dalies i punkte.

Or. it

Pakeitimas 354
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį. 
EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant informaciją apie atitinkamą 
nerizikingų palūkanų normų struktūrą 
pagal terminą, įskaitant nelikvidumo 
priedą įtampos finansų rinkose 
laikotarpiais. Paskelbtą atitinkamą 
nerizikingų palūkanų normų struktūrą 
pagal terminą [...] sudaro informacija, 
susijusi su […] tuo priedu, įskaitant jo 
dydį. EDPPI nelikvidumo priedą 
apskaičiuoja skaidriai, objektyviai ir 
patikimai […]. Visais šiais tikslais 
informacija rengiama taikant 
apskaičiavimo metodus ir prielaidas, 
nustatytus 86 straipsnio i punkte 
nurodytame [techniniame reguliavimo 
standarte].

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai būtini siekiant įgaliojimų EDPPI perdavimą suderinti su ES teismų praktika.
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Pakeitimas 355
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį. 
EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant informaciją apie atitinkamą 
nerizikingų palūkanų normų struktūrą 
pagal terminą, įskaitant anticiklinį priedą 
įtampos finansų rinkose laikotarpiais ir 
suderinimo priedo pagrindą, kai 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 
draudimo įsipareigojimų pinigų srautai 
suderinami su aukštos kokybės turto 
pinigų srautais. Kai atitinkamoje 
nerizikingų palūkanų normų struktūroje 
pagal terminą numatytas anticiklinis 
priedas EDPPI pastebėtais itin 
nepalankių finansų rinkų sąlygų 
laikotarpiais, į paskelbtas atitinkamos 
nerizikingų palūkanų normų struktūros 
pagal terminą formules įtraukiamos 
formules, pagal kurias draudimo ir 
perdraudimo įmonės gali apskaičiuoti 
informaciją, susijusią su tuo priedu, 
įskaitant jo dydį.

Tokiu atveju EDPPI anticiklinį priedą taip 
pat stebi ir informaciją rengia skaidriai, 
objektyviai ir patikimai. Visais šiais 
tikslais informacija rengiama 
vadovaujantis metodika, principais ir 
būdais, nurodytais 86 straipsnio b punkte, 
ir taikant išsamius kriterijus, 
apskaičiavimo metodus ir prielaidas, 
nustatytus 86 straipsnio i punkte 
nurodytame deleguotajame akte.

Atitinkamos nerizikingų palūkanų normų 
struktūros pagal terminą ekstrapoliacija 
turėtų būti pradėta iš karto, kai tik 
atitinkamos finansų rinkos daugiau 
nebegali būti laikomos tokiomis tvirtomis 
ir likvidžiomis, kad užtikrintų, jog jų 
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įmonės galėtų suderinti savo pinigų 
srautus su obligacijomis.

Or. en

Pakeitimas 356
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį. 
EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją apie
atitinkamą nerizikingų palūkanų normų 
struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI pastebi 
anticiklinį priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
anticikliniu priedu, įskaitant jo dydį. 
EDPPI anticiklinį priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai ir tokiu būdu, kuris atitinka 86 
straipsnyje nurodytas metodikas, bei 
taikant išsamius kriterijus, apskaičiavimo
metodus ir prielaidas, nustatytus 86 
straipsnio i punkte nurodytame 
deleguotajame akte.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis aiškumas dėl apskaičiavimo metodų, kurie turėtų būti taikomi 
apskaičiuojant atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal terminą. Teisiniame 
tekste metodas turėtų būti aiškiai apibrėžtas, tai itin svarbu techninių atidėjinių 
nepalankiomis aplinkybėmis atžvilgiu. Anticiklinis priedas įvestas pačių naujausių diskusijų 
šiuo klausimu metu. Jei galutinai bus nuspręsta naudoti anticiklinį priedą, tai turėtų būti 
įtraukta į būsimuosius teisinius tekstus.

Pakeitimas 357
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį. 
EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų, 
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį ir jo 
apskaičiavimo metodo pagrindimą. EDPPI 
nelikvidumo priedą stebi ir informaciją 
rengia skaidriai, objektyviai ir patikimai. 
Visais šiais tikslais informacija rengiama 
taikant metodus ir prielaidas, kurie gali 
apimti formules arba EDPPI priimtus 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu nelikvidumo priedo apskaičiavimui taikyti objektyvų iš anksto žinomą metodą, kad 
pramonės subjektai galėtų bet kuriuo metu apskaičiuoti nelikvidumo priedą naudodamiesi 
finansų rinkose nustatytais duomenimis.

Pakeitimas 358
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Ši techninė 
informacija sudaro galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms apskaičiuoti 
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problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant 
jo dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

anticiklinį priedą, ypač itin nepalankių 
finansų rinkų sąlygų laikotarpiais, ir 
suderinimo priedą, kai draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpiu draudimo 
įsipareigojimų pinigų srautai suderinami 
su aukštos kokybės turto pinigų srautais.

EDPPI anticiklinį priedą ir suderinimo 
priedą stebi ir informaciją rengia skaidriai, 
objektyviai ir patikimai.
Visais šiais tikslais informacija rengiama 
taikant metodus ir prielaidas, kurie gali 
apimti formules arba EDPPI priimtus 
sprendimus. Tai daroma vadovaujantis 
šios direktyvos 86 straipsnio nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 359
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 
problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant jo 
dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Šią 
informaciją ypač sudaro informacija apie 
anticiklinio priedo taikymą, suderinimo 
priedo pagrindą ir nerizikingų palūkanų 
normų struktūros pagal terminą 
ekstrapoliaciją.

Anticiklinis priedas taikomas itin 
nepalankių finansų rinkų sąlygų 
laikotarpiais. Šiuos laikotarpius nustato 
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EDPPI. Paskelbtas nerizikingų palūkanų 
normų struktūros pagal terminą formules 
sudaro konkrečios formulės, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės galėtų 
integruoti su tuo priedu susijusią 
informaciją, įskaitant jo dydį.

Kai draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu draudimo įsipareigojimų 
pinigų srautai suderinami su aukštos 
kokybės turto pinigų srautais, taikomas 
suderinimo priedas. Vadovaujantis 86 
straipsnyje nurodytomis metodikomis 
nerizikingų palūkanų normų struktūros 
pagal terminą, įskaitant suderinimo 
priedą, apskaičiavimas atliekamas 
remiantis atitinkamo turto tikėtina 
įsipareigojimų nevykdymo galimybe. 
Paskelbtas nerizikingų palūkanų normų 
struktūros pagal terminą formules sudaro 
konkretūs metodai, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės galėtų integruoti su 
tuo priedu susijusią informaciją, įskaitant 
jo dydį.
Kai norint apskaičiuoti nerizikingų 
palūkanų normų struktūrą pagal terminą 
atitinkamos finansų rinkos daugiau 
nebegali būti laikomos tokiomis tvirtomis 
ir likvidžiomis, kad užtikrintų, jog 
draudimo ir perdraudimo įmonės galėtų 
suderinti savo pinigų srautus su 
obligacijomis, turėtų būti atlikta šios 
struktūros ekstrapoliacija.
EDPPI anticiklinį priedą stebi ir 
informaciją pritaiko ir rengia skaidriai, 
objektyviai ir patikimai. Visais šiais 
tikslais informacija rengiama 
vadovaujantis deleguotaisiais aktais pagal 
86 straipsnio b ir i punktus.

Or. en

Pagrindimas

Anticiklinio priedo, suderinimo priedo ir ekstrapoliacijos įtraukimas yra būtinas siekiant 
išvengti dirbtinio techninių atidėjinių nepastovumo dėl išorinių finansų rinkų iškraipymų. Be 
to, itin svarbu, kad metodika, kuria grindžiamas nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal 
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terminą apskaičiavimas, užtikrintų teisinį aiškumą.

Pakeitimas 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų 
rinkose laikotarpiais, kai yra likvidumo 
problemų, taip pat skelbiama informacija, 
susijusi su nelikvidumo priedu, įskaitant 
jo dydį. EDPPI nelikvidumo priedą stebi 
ir informaciją rengia skaidriai, objektyviai 
ir patikimai. Visais šiais tikslais 
informacija rengiama taikant metodus ir 
prielaidas, kurie gali apimti formules arba 
EDPPI priimtus sprendimus.

1. EDPPI nustato ir bent kas ketvirtį
skelbia atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą, kurią 
reikia naudoti 77 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam tiksliausiam įverčiui 
apskaičiuoti kiekviena susijusia valiuta. 
Šios antraštinės dalies VII skirsnis 
taikomas pagal šį tiksliausią 
apskaičiavimą.

2. Kai itin nepalankių finansų rinkų 
sąlygų laikotarpiais nustatomas 
anticiklinis priedas, apskaičiuotas pagal 
86 straipsnyje nurodytą formulę ir 
viršijantis X % punktus, skelbiama 
atitinkama nerizikingų palūkanų normų 
struktūra pagal terminą kiekviena 
susijusia valiuta tuo pačiu periodiškumu, 
kaip ir 1 dalyje nurodyta atitinkama 
nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal terminą. Tuomet draudimo ir 
perdraudimo įmonėms leidžiama naudoti 
tą patikslintą atitinkamą nerizikingų 
palūkanų normų struktūrą pagal terminą 
vadovaujantis 86 straipsniu siekiant 
apskaičiuoti tiksliausią tam tikrų 
įsipareigojimų įvertį priklausomai nuo jų 
nelikvidumo laipsnio. Tokiu atveju 
draudimo ir perdraudimo įmonės viešai 
skelbia informaciją apie šio priedo 
panaudojimą ir jo piniginį poveikį jų 
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finansų padėčiai.
3. Tam tikrų draudimo sutarčių atvejais, 
kai draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu draudimo įsipareigojimų 
pinigų srautai suderinti su aukštos 
kokybės turto pinigų srautais, vietoj 
anticiklinio priedo taikomas suderinimo 
priedas, grindžiamas tikėtina derinamo 
turto įsipareigojimų nevykdymo galimybe 
pagal 86 straipsnį.
4. EDPPI atlieka 1,2 ir 3 dalyje nurodytas 
užduotis skaidriai, objektyviai ir patikimai.

Or. en

Pakeitimas 361
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 362
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 



AM\877719LT.doc 53/135 PE472.278v01-00

LT

bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.

bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta. Apskaičiuodamos 
techninius atidėjinius draudimo ir 
perdraudimo įmonės naudoja EDPPI 
paskelbtas atitinkamos nerizikingų 
palūkanų normų struktūros pagal terminą 
formules pagal pirmą pastraipą. 

Or. it

Pakeitimas 363
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.“

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta.

Or. en

Pagrindimas

Šis nurodymas perkeltas į 1 ir 2 dalis, nes tai nurodymas, kaip apskaičiuojamas anticiklinis 
priedas, o ne kaip jis turėtų būti skelbiamas.

Pakeitimas 364
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas mėnesį skelbiama kiekviena 
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susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.“

susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.“

Or. en

Pagrindimas

Nelikvidumo priedas yra veiksminga anticiklinė priemonė. Itin nepalankiomis sąlygomis šis 
aiškumas ir skaidrumas yra itin svarbūs. Tokiais laikotarpiais skelbiama turėtų būti net 
dažniau nei kartą per mėnesį.

Pakeitimas 365
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.“

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta.

Apskaičiuodamos techninius atidėjinius 
pagal šią direktyvą draudimo ir 
perdraudimo įmonės naudoja EDPPI 
vadovaujantis šiuo straipsniu paskelbtas 
atitinkamos nerizikingų palūkanų normų 
struktūros pagal terminą formules.

Or. en

Pakeitimas 366
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta.

Apskaičiuodamos techninius atidėjinius 
pagal šią direktyvą draudimo ir 
perdraudimo įmonės naudoja šiame 
straipsnyje nustatytomis prielaidomis 
grindžiamas ir EDPPI paskelbtas 
atitinkamos nerizikingų palūkanų normų 
struktūros pagal terminą formules.

Or. en

Pagrindimas

Anticiklinio priedo, suderinimo priedo ir ekstrapoliacijos įtraukimas yra būtinas siekiant 
išvengti dirbtinio techninių atidėjinių nepastovumo dėl išorinių finansų rinkų iškraipymų. Be 
to, itin svarbu, kad metodika, kuria grindžiamas nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal 
terminą apskaičiavimas, užtikrintų teisinį aiškumą.

Pakeitimas 367
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai EDPPI pastebi nelikvidumo priedą 
finansų rinkose laikotarpiais, kai yra 
likvidumo problemų, apskaičiuotą pagal 
86 straipsnyje nurodytą formulę, 
skelbiama atitinkama nerizikingų 
palūkanų normų struktūra pagal terminą 
kiekviena susijusia valiuta tuo pačiu 
periodiškumu, kaip ir pirmoje pastraipoje 
nurodyta atitinkama nerizikingų 
palūkanų normų struktūra pagal terminą. 
Apskaičiuodamos geriausią įvertį 
draudimo ir perdraudimo įmonės naudoja 
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tą patikslintą atitinkamą nerizikingų 
palūkanų normų struktūrą pagal terminą. 
Tokiu atveju draudimo ir perdraudimo 
įmonės viešai skelbia informaciją apie šio 
priedo panaudojimą ir jo piniginį poveikį 
jų finansų padėčiai.

Or. en

Pakeitimas 368
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI atlieka 1 ir 2 dalyje nurodytas 
užduotis skaidriai, objektyviai ir 
patikimai.

Or. en

Pakeitimas 369
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai atitinkamoje nerizikingų palūkanų 
normų struktūroje pagal terminą 
numatytas suderinimo priedas taikomas 
apskaičiavimas pagal 86 straipsnyje 
nurodytą metodiką ir išsamius kriterijus, 
apskaičiavimo metodus ir prielaidas, 
nustatytus 86 straipsnio i punkte 
nurodytame deleguotajame akte, pagal 
kuriuos draudimo ir perdraudimo įmonės 
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gali apskaičiuoti informaciją, susijusią su 
tuo priedu, įskaitant jo dydį. Atitinkamos 
nerizikingų palūkanų normų struktūros 
pagal terminą ekstrapoliacija turėtų būti 
pradėta iš karto, kai tik atitinkamos 
finansų rinkos daugiau nebegali būti 
laikomos tokiomis pat tvirtomis ir 
likvidžiomis.

Or. en

Pagrindimas

Apie suderinimo priedą dabar kalbama pačių naujausių diskusijų šiuo klausimu metu. Jei po 
diskusijų galutinai bus nuspręsta naudoti suderinimo priedą, tai turėtų būti įtraukta į 
būsimuosius teisinius tekstus. Itin svarbu ekstrapoliacijos pradžios momentą paminėti pirmojo 
lygio tekste kaip momentą, kai atitinkamos finansų rinkos daugiau nebegali būti laikomos 
tokiomis pat tvirtomis ir likvidžiomis, tuo tarpu tikslus ekstrapoliacijos nustatymas turėtų būti 
paliktas antrajam lygiui.

Pakeitimas 370
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuodamos techninius atidėjinius 
pagal šią direktyvą draudimo ir 
perdraudimo įmonės naudoja EDPPI 
vadovaujantis šiuo straipsniu paskelbtas 
atitinkamos nerizikingų palūkanų normų 
struktūros pagal terminą formules.

Or. en

Pakeitimas 371
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas 
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Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) draudimo sutartys, kurioms taikomas 
suderinimo priedas, turto, kuriuo galima 
finansuoti draudimo įsipareigojimus, 
tinkamumo kriterijai ir suderinimo 
priedo, grindžiamo tikėtinu įsipareigojimų 
nevykdymu, apskaičiavimo metodas;

Or. en

Pakeitimas 372
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išsami nelikvidumo priedo 
apskaičiavimo metodika ir kriterijai, pagal 
kuriuos nustatomas nelikvidumo priedo, 
kuris gali būti taikomas įsipareigojimams, 
kaip nurodyta 77 straipsnyje, procentinis 
dydis;

Or. en

Pagrindimas

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a ‘risk margin’, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.
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Pakeitimas 373
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) išsamūs kriterijai, susiję su techninės 
informacijos elementais, apskaičiavimo 
metodais bei prielaidomis ir, kai tinka, 
formulėmis bei sprendimais, kuriais 
remdamasi EDPPI rengs informaciją, kaip 
nurodyta 77a straipsnyje.

i) išsamūs kriterijai, susiję su techninės 
informacijos elementais, apskaičiavimo 
metodais bei prielaidomis ir formulėmis 
bei sprendimais, kuriais remdamasi EDPPI 
rengs informaciją, kaip nurodyta 77a 
straipsnyje.

Or. it

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas užtikrins Komisijai galimybę priimti techninius įgyvendinimo standartus 
jai nustatant, kaip reikėtų taikyti 86 straipsnio nuostatas tiksliausio įverčio apskaičiavimui. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siūlomo pakeitimo, kuriame sprendžiamas nerizikingų 
palūkanų normų struktūros pagal terminą klausimas, atžvilgiu pastarasis klausimas turėtų 
būti tvarkomas antrajame lygyje (deleguotieji aktai).

Pakeitimas 374
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 77 straipsnio 2 dalies, 
papildytos šio straipsnio pirmos pastraipos 
a–h punktuose nurodytais deleguotais 
teisės aktais, taikymo sąlygos, kiek tai 
susiję su tais deleguotais teisės aktais 

Siekdama užtikrinti vienodas pirmos 
pastraipos a−i punktuose nurodytų 
nuostatų taikymo sąlygas, EDPPI 
parengia įgyvendinimo standartų 
projektus dėl tais deleguotaisiais aktais 
reglamentuojamų dalykų, kad būtų 
patikslintos, ypač i punkto atveju, 
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reglamentuojamais dalykais. anticiklinio priedo apskaičiavimo 
formulės.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis aiškumas dėl apskaičiavimo metodų ar prielaidų, naudojamų 
apskaičiuojant atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal terminą. Teisiniame 
tekste apskaičiavimo metodas, prielaidos ir duomenų bazė turėtų būti aiškiai apibrėžti, nes tai 
itin svarbu techninių atidėjinių nepalankiomis aplinkybėmis atžvilgiu.

Pakeitimas 375
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo sutartys, kurioms taikomas 
suderinimo priedas, turto, kuriuo galima 
finansuoti draudimo įsipareigojimus, 
tinkamumo kriterijai ir suderinimo priedo 
apskaičiavimo metodas

Or. en

Pagrindimas

Apie anticiklinį priedą ir suderinimo priedą dabar kalbama pačių naujausių diskusijų šiuo 
klausimu metu. Jei po diskusijų galutinai bus nuspręsta naudoti anticiklinį priedą ir 
suderinimo priedą, tai turėtų būti įtraukta į būsimuosius teisinius tekstus.

Pakeitimas 376
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
86 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Įterpiamas šis straipsnis:

„86a straipsnis

Priėmus įgyvendinimo aktus Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl visų tolesnių 
Direktyvos 2009/138/EB 37 straipsnio 6a 
dalies, 75 straipsnio 2 dalies, 86 straipsnio 
ir 97 straipsnio 1 dalies, 111 straipsnio 1 
dalies, 114 straipsnio 1 dalies, 127 
straipsnio 1 dalies, 135 straipsnio 1 dalies, 
143 straipsnio 2 dalies, 234 straipsnio, 
248 straipsnio 7 dalies ir 249 straipsnio 3 
dalies pakeitimų ir priimti techninius 
reguliavimo standartus dėl visų kitų 
susijusių straipsnių tolesnių pakeitimų.“

Or. en

Pakeitimas 377
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
94 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) 94 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:
„3. Visi papildomų nuosavų lėšų 
elementai, kuriems netaikomos 1 ir 
2 dalys, priskiriami 3 pakopai. Visi 
pagrindinių nuosavų lėšų elementai, 
kuriems netaikomos 1 ir 2 dalys, 
nepriskiriami nuosavoms lėšoms.“

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinės nuosavos lėšos, kurios nėra nei nuolat turimos, nei viskam subordinuotos, 
išskyrus akcininkus (testas 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse), nepadengia nuostolių, kaip paaiškėjo 
bankų krizės metu atveju. Todėl pagal Ketvirtąją direktyvą dėl kapitalo poreikio derėtų 
nepriskirti tokių elementų kapitalui.

Pakeitimas 378
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
100 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) 100 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„Mokumo kapitalo reikalavimas 
apskaičiuojamas pagal 2 poskirsnyje 
nurodytą standartinę formulę ir, jei 
taikytina, naudojant 3 poskirsnyje 
nurodytą patvirtintą vidaus modelį.
Kai naudojamas patvirtintas vidaus 
modelis, taikytinas mokumo kapitalo 
reikalavimas yra lygus didesniajam 
mokumo kapitalo reikalavimui pagal 
vidaus modelį ir 80 proc. reikalavimo, 
apskaičiuoto taikant standartinę 
formulę.“

Or. en

Pagrindimas

Krizė parodė pernelyg didelio pasitikėjimo vidaus modeliais pavojus. Šiuo pakeitimu 
užtikrinama, kad standartinė forma visada būtų apskaičiuojama a) siekiant palengvinti 
draudikų palyginimą, b) siekiant, kad vidaus modelio rezultatus būtų galima palyginti su 
standartine formule norint priežiūros dėmesį atkreipti į pagrindinius skirtumus ir suteikti 
daugiau informacijos apie vidaus modelio ir reguliavimo modelio stiprybes ir silpnybes bei c) 
siekiant nustatyti vidaus modelių rezultatams reguliavimo minimumą.
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Pakeitimas 379
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
101 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) 101 straipsnio 4 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:
„Pirmos pastraipos f punkte nurodyta 
operacinė rizika apima teisinę riziką ir 
modelio riziką, bet neapima dėl 
strateginių sprendimų kylančios rizikos ir 
reputacijos rizikos.
Modelio rizika atspindi galimą 
nepakankamą kitos rizikos, susijusios su 
modelio specifikacijos ir modelio 
parametrų kalibravimo klaidomis, 
įvertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti pernelyg didelį pasitikėjimą vidaus modelių metodais, turėtų būti nustatyta 
paklaida (t. y. konkretūs papildomi kapitalo reikalavimai, taikomi operacinės rizikos atveju), 
siekiant atsižvelgti į tai, kad modeliai gali tinkamai neatspindėti tikrosios padėties (neteisinga 
specifikacija) ir kad parametrų kalibracijai (svyravimai, koreliacija, pelno paskirstymas ir 
kt.) būdingas didelis netikrumas.

Pakeitimas 380
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
101 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) 101 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„4a. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
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suderinimas su 4 dalimi, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma mokumo kapitalo 
reikalavimo modelio specifikacijos ir 
kalibracijos klaidų operacinės rizikos 
submodulio apskaičiavimo metodika, kaip 
nurodyta 4 dalyje, projektus. 
Apskaičiuojant atsižvelgiama į draudimo 
ir perdraudimo įmonių operacijų apimtis.
EDPPI iki 2012 m. kovo 1 d. šiuos 
reguliavimo standartų projektus pateikia 
Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.“

Or. en

Pakeitimas 381
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
101 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) 101 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„5a. Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
papildomai greta mokumo kapitalo 
reikalavimo, nustatyto 2–5 dalyse, taip pat 
turėtų tinkamų nuosavų lėšų kaip 
anticiklinį rezervą, kuris gali būti 
sumažintas įtampos finansų rinkose 
laikotarpiu, kaip nurodė EDPPI.“

Or. en
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Pagrindimas

Užuot manipuliavus įsipareigojimų verte keliant diskonto normas naudojant nelikvidumo 
priedą, daug paprasčiau išlaikyti atitiktį direktyvai dėl kapitalo poreikio (KPD IV) ir 
padidinti reikiamą kapitalą daugiau nei mokumo kapitalo reikalavimas, tam, kad įvykus krizei 
įmonės nepažeistų iš karto mokumo kapitalo reikalavimo ir nebūtų priverstos didinti kapitalą 
nepalankiomis sąlygomis. Todėl siūlomas anticiklinis rezervas, panašus į rezervą, kurį 
reikalaujama turėti bankams ir kurį nustato EDPPI, atsižvelgdama į verslo ciklą.

Pakeitimas 382
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
101 straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) 101 straipsnis papildomas tokia 
nauja dalimi:

„5b. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas su 5a dalimi, EDPPI, 
pasikonsultavusi su ESRV, parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma anticiklinio rezervo 
apskaičiavimo metodika ir įtampos 
finansų rinkose nustatymo kriterijai, kaip 
nurodyta 5a dalyje, projektus.
EDPPI iki 2012 m. kovo 1 d. šiuos 
reguliavimo standartų projektus pateikia
Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus vadovaujantis 
Reglamento Nr. 1094/2010 10–
14 straipsniais.“

Or. en

Pagrindimas

Užuot manipuliavus įsipareigojimų verte keliant diskonto normas naudojant nelikvidumo 
priedą, daug paprasčiau išlaikyti atitiktį direktyvai dėl kapitalo poreikio (KPD IV) ir 
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padidinti reikiamą kapitalą daugiau nei mokumo kapitalo reikalavimas, tam, kad įvykus krizei 
įmonės nepažeistų iš karto mokumo kapitalo reikalavimo ir nebūtų priverstos didinti kapitalą 
nepalankiomis sąlygomis. Todėl siūlomas anticiklinis rezervas, panašus į rezervą, kurį 
reikalaujama turėti bankams ir kurį nustato EDPPI, atsižvelgdama į verslo ciklą.

Pakeitimas 383
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 c punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
105 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) 105 straipsnio 6 dalyje po antros 
pastraipos įrašoma tokia pastraipa:
„Jei išvestinių finansinių priemonių 
sutarties tarpuskaita atliekama per 
pagrindinę sandorio šalį, atitinkamas 
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos kapitalo reikalavimas yra mažesnis 
nei tuo atveju, kai sutarties tarpuskaita 
atliekama kitu būdu.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su Rinkos struktūros reglamentu ir pagrindinių sandorio šalių pozicijų 
vertinimu direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV), būtina užtikrinti, kad išvestinėms 
priemonėms, kurių tarpuskaita vykdoma per pagrindinę sandorio šalį, būtų taikomos 
palankesnės sąlygos nei kitoms priemonėms.

Pakeitimas 384
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įvertinti rizikos mažinimo 
metodus, nurodytus 101 straipsnio 5 
dalyje, palengvinti rinkos rizikos modulio, 
nurodyto 105 straipsnio 5 dalyje, 
apskaičiavimą ir, kai tinka, palengvinti
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos modulio, nurodyto 105 straipsnio 6 
dalyje, apskaičiavimą EDPPI:

1. Apskaičiuojant rinkos rizikos modulį, 
nurodytą 105 straipsnio 5 dalyje, ir 
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos modulį, nurodytą 105 straipsnio 
6 dalyje, gali būti naudojamas išorinės 
kredito rizikos vertinimas, laikantis tokių 
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 385
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įvertinti rizikos mažinimo 
metodus, nurodytus 101 straipsnio 5 
dalyje, palengvinti rinkos rizikos modulio, 
nurodyto 105 straipsnio 5 dalyje, 
apskaičiavimą ir, kai tinka, palengvinti 
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos modulio, nurodyto 105 straipsnio 6 
dalyje, apskaičiavimą EDPPI:

1. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio taikymo sąlygas ir palengvinti 
rinkos rizikos modulio, nurodyto 
105 straipsnio 5 dalyje, apskaičiavimą, 
palengvinti sandorio šalies įsipareigojimų 
nevykdymo rizikos modulio, nurodyto 
105 straipsnio 6 dalyje, apskaičiavimą,
įvertinti rizikos mažinimo metodus, 
nurodytus 101 straipsnio 5 dalyje, ir 
apskaičiuoti techninius atidėjinius, EDPPI 
parengia tokių techninių įgyvendinimo 
standartų projektus:

Or. en

Pakeitimas 386
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina išorinės kredito rizikos 
vertinimo institucijų tinkamumą ir 
priskiria jų kredito vertinimus objektyviai 
kredito kokybės žingsnių skalei;

a) draudimo įmonė turi mažesnį kaip 
25 mlrd. EUR bendrą balansą ir 
pademonstravo, kad negali įvertinti
kredito rizikos jokiomis kitomis 
priemonėmis ir;

Or. en

Pakeitimas 387
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina išorinės kredito rizikos 
vertinimo institucijų tinkamumą ir 
priskiria jų kredito vertinimus objektyviai 
kredito kokybės žingsnių skalei;

a) regioninės valdžios ir vietos valdžios, 
kurios pozicijos gali būti traktuojamos 
kaip centrinės valdžios, kurios 
jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos, 
jeigu tokių pozicijų rizika nesiskiria dėl 
pirmųjų pozicijų (regioninės valdžios ir 
vietos valdžios pozicijų) specifinių pajamų 
generavimo galimybių ir dėl 
egzistuojančių tam tikrų institucinių 
susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti 
įsipareigojimų neįvykdymo riziką, sąrašai;

Or. en

Pakeitimas 388
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skelbia regionų ir vietos valdžios 
institucijų, kurių atžvilgiu pozicijos 
vertinamos kaip pozicijos centrinės 
valdžios atžvilgiu, sąrašus;

b) išorinė kredito rizikos vertinimo 
institucija (ECAI) – tai kredito reitingų 
agentūra, registruota pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1060/2009, arba, jei ECAI 
neregistruota pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1060/2009, jos tinkamumą įvertina 
Europos priežiūros institucijų Jungtinis 
komitetas, laikydamasis Reglamento (EB) 
Nr. 1060/2009 II antraštinės dalies 
metodologinių reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 389
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skelbia regionų ir vietos valdžios
institucijų, kurių atžvilgiu pozicijos 
vertinamos kaip pozicijos centrinės 
valdžios atžvilgiu, sąrašus;

b) išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų sąrašas ir jų kredito vertinimų 
priskyrimas objektyviai kredito kokybės 
žingsnių skalei, remiantis išsamiais 
išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų pripažinimo ir kredito 
vertinimų susiejimo su kredito kokybės 
vertinimo skale, kaip nustatyta 
[techniniame reguliavimo standarte], 
nurodytame 111 straipsnio 1 dalies 
n punkte, kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 390
Sven Giegold
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patikslina vertybinių popierių kainų 
lygio indeksą, nurodytą 106 straipsnio 2 
dalyje, apskaičiuoja simetrinį 
patikslinimą, nurodytą 106 straipsnyje, ir 
reguliariai skelbia šių dviejų rūšių 
informaciją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 391
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patikslina vertybinių popierių kainų 
lygio indeksą, nurodytą 106 straipsnio 2 
dalyje, apskaičiuoja simetrinį 
patikslinimą, nurodytą 106 straipsnyje, ir 
reguliariai skelbia šių dviejų rūšių 
informaciją;

c) vertybinių popierių kainų lygio 
indeksas, nurodytas 106 straipsnio 
2 dalyje, ir simetrinis patikslinimas, 
nurodytas 106 straipsnyje, remiantis 
išsamiais kriterijais, nustatytais pagal 
[techninį reguliavimo standartą], 
nurodytą 111 straipsnio 1 dalies o punkto 
c ir o papunkčius;

Or. en

Pakeitimas 392
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) patikslina, kokie koregavimai turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju 
valiutos rizikos submodulyje, nurodytame 
105 straipsnio 5 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 393
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) patikslina, kokie koregavimai turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju 
valiutos rizikos submodulyje, nurodytame 
105 straipsnio 5 dalyje.

d) koregavimai turi būti atliekami su euru 
susietų valiutų atveju valiutos rizikos 
submodulyje, nurodytame 105 straipsnio 
5 dalyje, remiantis išsamiais koregavimų, 
kurie turi būti atliekami su euru susietų 
valiutų atveju, siekiant palengvinti 
valiutos rizikos submodulio 
apskaičiavimą, kriterijais, kaip nustatyta 
pagal [techninį reguliavimo standartą], 
nurodytą 111 straipsnio 1 dalies p punkte.

Or. en

Pakeitimas 394
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EDPPI techninių įgyvendinimo 
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standartų projektus Komisijai pateikia iki 
2012 m. rugsėjo 12 d.

Or. en

Pakeitimas 395
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį tvirtinti antroje dalyje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 396
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 105 
straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, EDPPI 
apskaičiuoja ir skelbia standartinius 
nuokrypius, susijusius su specifinėmis 
valstybių narių nacionalinėmis teisinėmis 
priemonėmis, kurios suteikia galimybę 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su 
sveikatos rizika, ir kurios atitinka 
nurodytus kriterijus.

2. Išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų (ECAI) klausimu Jungtinis 
komitetas:
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a) viešai paskelbia pripažintų išorinės 
kredito rizikos vertinimo institucijų 
(ECAI) sąrašą;
b) tikrina, ar individualūs kredito rizikos 
vertinimai vienodomis sąlygomis 
prieinami visoms institucijoms, 
turinčioms teisėtų interesų į šiuos 
individualius kredito rizikos vertinimus;
c) priskiria išorinės kredito rizikos 
vertinimus objektyviai kredito kokybės 
žingsnių skalei.

Or. en

Pakeitimas 397
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 105 
straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, EDPPI 
apskaičiuoja ir skelbia standartinius 
nuokrypius, susijusius su specifinėmis 
valstybių narių nacionalinėmis teisinėmis 
priemonėmis, kurios suteikia galimybę 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su 
sveikatos rizika, ir kurios atitinka 
nurodytus kriterijus.

2. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio taikymo sąlygas ir palengvinti 
sveikatos draudimo rizikos modulio, 
nurodyto 105 straipsnio 4 dalyje, 
apskaičiavimą, EDPPI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
nustatančius standartinius nuokrypius, 
susijusius su specifinėmis valstybių narių 
nacionalinėmis teisinėmis priemonėmis, 
kurios suteikia galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms pasidalyti draudimo 
išmokas, susijusias su sveikatos rizika, ir 
kurios atitinka išsamius kriterijus, 
nustatytus deleguotajame akte, kaip 
nurodyta 111 straipsnio 1 dalies q punkte.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
rugsėjo 12 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
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15 straipsnį tvirtinti antroje dalyje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 398
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 105 
straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, EDPPI 
apskaičiuoja ir skelbia standartinius 
nuokrypius, susijusius su specifinėmis 
valstybių narių nacionalinėmis teisinėmis 
priemonėmis, kurios suteikia galimybę 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su 
sveikatos rizika, ir kurios atitinka 
nurodytus kriterijus.

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 
105 straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, 
EDPPI pagal atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos priežiūros institucijos 
apskaičiavimus skelbia standartinius 
nuokrypius pagal Direktyvos 209/138/EB 
104 straipsnio 4 dalį, susijusius su 
specifinėmis valstybių narių 
nacionalinėmis teisinėmis priemonėmis, 
kurios suteikia galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms pasidalyti draudimo 
išmokas, susijusias su sveikatos rizika, ir 
kurios atitinka šiuos kriterijus:

a) išmokų ar rizikos pasidalijimo sistema 
yra skaidri ir aprašyta prieš laikotarpį, 
kuriuo ji taikomas;
b) išmokų ir rizikos pasidalijimo sistema, 
draudimo kompanijų, kurios dalyvauja 
Sveikatos rizikos suvienodinimo sistemoje 
(HRES) ir HRES priklausančio verslo 
subjekto rizikos charakteristikos 
užtikrina, kad kiekvienai HRES 
dalyvaujančiai įmonei su HRES 
susijusios veiklos draudimo įmokų ir 
rezervo poreikio rizikos svyravimai žymiai 
sumažėjo dėl HRES;
c) sveikatos draudimas HRES sistemoje 
yra privalomas, jis gali iš dalies arba 
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visiškai pakeisti įstatymais nustatyto ar 
socialinio draudimo sistemos teikiamą 
sveikatos išlaidų padengimą;
d) HRES sistemoje dalyvaujančių įmonių 
bankroto atveju, viena ar daugiau 
vyriausybių garantuoja pilnai padengti 
draudėjo reikalavimus draudimo srityje, 
kuriai taikoma HRES sistema;
e) pradėjus taikyti naują HRES sistemą 
arba labai pasikeitus esamai HRES 
sistemai ir nelikus istorinių duomenų, 
kurių reikia standartiniam nuokrypiui 
apskaičiuoti, jei a–d punktuose nustatyti 
reikalavimai iš esmės tenkinami, 
standartinis nuokrypis nustatomas 
remiantis susijusios valstybės narės 
kompetentingos priežiūros institucijos 
ekspertų vertinimu. Priežastys, kuriomis 
grindžiamas ekspertų vertinimas, 
atskleidžiamos.
Komisija gali pagal 310a straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami 
papildomi kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 399
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama palengvinti rinkos rizikos 
modulio, nurodyto 105 straipsnio 5 dalies 
1 punkte, apskaičiavimą, EDPPI atlieka 
tokias užduotis :
a) skelbia regioninės valdžios ir vietos 
valdžios, kurios pozicijos gali būti 
traktuojamos kaip centrinės valdžios, 
kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, 
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pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika 
nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės 
valdžios ir vietos valdžios pozicijų) 
specifinių pajamų generavimo galimybių 
ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių 
susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti 
įsipareigojimų neįvykdymo riziką, 
sąrašus;
b) patikslina, kokie koregavimai turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju 
valiutos rizikos submodulyje, nurodytame 
105 straipsnio 5 dalyje; taip pat
c) patikslina atitinkamą vertybinių 
popierių kainų lygio indeksą, nurodytą 
106 straipsnio 2 dalyje, apskaičiuoja 
simetrinį patikslinimą, nurodytą 
106 straipsnyje, ir kas mėnesį skelbia šių 
dviejų rūšių informaciją.

Or. en

Pakeitimas 400
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. EDPPI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, kuriais 
patikslinamos suskirstymo į kategorijas 
pagal 2a dalies a ir b punktus sąlygos.
EDPPI šiuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[data].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
šiuos techninius įgyvendinimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 401
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai

Or. en

Pakeitimas 402
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių sąlygų 
priima deleguotus teisės aktus, kuriais 
nustatoma:

1. Siekiant užtikinti nuoseklų 101 ir 103–
109 straipsnių suderinimą, EDPPI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektus, pagal kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pakeitimas 403
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) metodas, naudotinas vertinant 
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos kapitalo reikalavimą pagrindinių 
sandorio šalių pozicijų atveju, kaip 
nurodyta 105 straipsnyje. Tokie 
parametrai nustatomi siekiant užtikrinti 
nuoseklumą vertinant tokias pozicijas 
kredito institucijų ir investicinių įmonių 
atveju, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 
2012/xx/ES (KPD IV);

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su Rinkos struktūros reglamentu ir pagrindinių sandorio šalių pozicijų 
vertinimu direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV), būtina užtikrinti, kad išvestinėms 
priemonėms, kurių tarpuskaita vykdoma per pagrindinę sandorio šalį, būtų taikomos 
palankesnės sąlygos nei kitoms priemonėms.

Pakeitimas 404
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies m punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) metodas, kuriuo reikia vadovautis 212 
straipsnyje apibrėžtų susijusių įmonių 
atveju nustatant mokumo kapitalo 
reikalavimą, visų pirma 105 straipsnio 5 
dalyje nurodytą nuosavybės vertybinių 
popierių rizikos submodulį, atsižvelgiant į 
galimą šių susijusių įmonių vertės 
svyravimo, atsirandančio dėl tų investicijų 
strateginio pobūdžio, ir poveikio, kurį 
daro dalyvaujančios įmonės susijusioms 
įmonėms, sumažėjimą;

Išbraukta.

Or. en



AM\877719LT.doc 79/135 PE472.278v01-00

LT

Pagrindimas

Susijusių įmonių veikla gali būti glaudžiai susieta su draudimo ir (arba) perdraudimo 
bendrove. Nėra priežasties manyti, kad dalyvavimas jose turėtų būti laikomas mažiau 
rizikingu nei akcijų turėjimas, taigi nereikėtų numatyti specialių sąlygų. 

Pakeitimas 405
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) išsamūs kriterijai, kuriuos turi atitikti 
nacionalinės teisinės priemonės, ir 
standartinio nuokrypio apskaičiavimo 
reikalavimai siekiant palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio apskaičiavimą, 
kaip nurodyta 109a straipsnio 2 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

109a straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis tam tikroms privatizuotoms sveikatos draudimo 
įmonėms. Siekiama užtikrinti, kad kapitalo reikalavimai tokioms įmonėms būtų mažesni nei 
kitoms sveikatos draudimo įmonėms. Tokia išimtis nėra reikalinga. Pagrindų direktyvoje 
numatyti tokie mechanizmai, kaip antai įmonei būdingi specifiniai parametrai arba vidaus 
modeliai, kuriais atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus.

Pakeitimas 406
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas mokumo kapitalo 
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sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatomi kiekybiniai apribojimai ir 
turto tinkamumo kriterijai. Tie deleguoti 
teisės aktai taikomi techninius atidėjinius 
dengiančiam turtui, išskyrus turtą 
įsipareigojimams pagal gyvybės draudimo 
sutartis padengti, kai investavimo rizika 
tenka draudėjams. Komisija persvarsto tas 
priemones atsižvelgdama į standartinės 
formulės ir finansų rinkų pokyčius.

reikalavimo klausimu, EDPPI gali 
parengti reguliavimo standartų, kuriais 
nustatomi kiekybiniai apribojimai ir turto 
tinkamumo kriterijai, projektus siekiant 
padengti riziką, kuri nepakankamai 
padengta submodulyje.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai gali pateikti iki 
2012 m. kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
Tie techniniai reguliavimo standartai gali 
būti taikomi techninius atidėjinius 
dengiančiam turtui, išskyrus turtą 
įsipareigojimams pagal gyvybės draudimo 
sutartis padengti, kai investavimo rizika 
tenka draudėjams. Komisija gali 
persvarstyti tuos techninius reguliavimo 
standartus atsižvelgdama į standartinės 
formulės ir finansų rinkų pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 407
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 25 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/139/EB
129 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) 129 straipsnio 4 dalyje po pirmos 
pastraipos įrašoma tokia pastraipa:
„Apskaičiuojant 3 dalyje nustatytas ribas, 
nereikalaujama, kad įmonės mokumo 
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kapitalo reikalavimą apskaičiuotų kas 
ketvirtį.“

Or. en

Pakeitimas 408
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl investicijų, susijusių su 132 
straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 
patiriamos rizikos nustatymas, vertinimas, 
stebėsena, valdymas ir pranešimas apie ją;

a) dėl investicijų, susijusių su 
132 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 
patiriamos rizikos nustatymas, vertinimas, 
stebėsena, valdymas ir vidaus ataskaitos;

Or. pt

Pakeitimas 409
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl investicijų į išvestines priemones ir 
turtą, nurodytą 132 straipsnio 4 dalies 
antroje pastraipoje, patiriamos specifinės 
rizikos nustatymas, vertinimas, stebėsena, 
valdymas ir pranešimas apie ją.

b) dėl investicijų į išvestines priemones ir 
turtą, nurodytą 132 straipsnio 4 dalies 
antroje pastraipoje, patiriamos specifinės 
rizikos nustatymas, vertinimas, stebėsena, 
valdymas ir vidaus ataskaitos.

Or. pt

Pakeitimas 410
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingo nuosmukio finansų rinkose 
atveju, kurį pagal šią dalį nustato EDPPI, 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į visus 
svarbius veiksnius, gali atitinkamam laikui 
pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje 
nustatytą laikotarpį.

Ypatingo nuosmukio finansų rinkose 
atveju priežiūros institucija, atsižvelgdama 
į visus svarbius veiksnius, gali atitinkamam 
laikui pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje 
nustatytą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 411
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nepažeidžiant EDPPI įgaliojimų pagal 
Reglamento …/… 18 straipsnį, taikant šią 
dalį EDPPI atitinkamos priežiūros 
institucijos prašymu pateikia prašančiajai 
priežiūros institucijai atskirą sprendimą, 
kuriame teigiama, kad egzistuoja 
ypatingas nuosmukis finansų rinkose.
Ypatingas nuosmukis finansų rinkose
egzistuoja tuomet, kai viena ar daugiau 
draudimo ar perdraudimo įmonių negali 
įvykdyti vieno iš reikalavimų, nustatytų 
šio straipsnio 3 dalyje, per toje dalyje 
nurodytą laikotarpį dėl nuosmukio
finansų rinkose, kuris yra nenumatytas, 
staigus ir didelis, kuris skiriasi nuo 
nuosmukių, laikomų ekonominio ciklo 
dalimi, ir kuris jau rimtai neigiamai 
paveikė vienos ar daugiau draudimo ir 
perdraudimo įmonių, kurios kartu sudaro 

Nepažeidžiant EDPPI įgaliojimų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010
18 straipsnį, EDPPI gali pateikti 
rekomendaciją pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 16 straipsnį, kurioje 
nurodoma, kad, jos nuomone, ypatingas 
nuosmūkis finansų rinkose egzistuoja, jei
finansų rinkose įvyko nuosmūkis, kuris yra 
nenumatytas, staigus ir didelis, kuris 
skiriasi nuo nuosmukių, laikomų 
ekonominio ciklo dalimi, ir kuris jau rimtai 
neigiamai paveikė vienos ar daugiau 
draudimo ir perdraudimo įmonių, kurios 
kartu sudaro didelę draudimo ar 
perdraudimo rinkos dalį vienoje ar daugiau 
valstybių narių, finansinę padėtį.
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didelę draudimo ar perdraudimo rinkos dalį 
vienoje ar daugiau valstybių narių, 
finansinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 412
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant EDPPI įgaliojimų pagal 
Reglamento …/… 18 straipsnį, taikant šią 
dalį EDPPI atitinkamos priežiūros 
institucijos prašymu pateikia prašančiajai 
priežiūros institucijai atskirą sprendimą, 
kuriame teigiama, kad egzistuoja ypatingas 
nuosmukis finansų rinkose. Ypatingas 
nuosmukis finansų rinkose egzistuoja 
tuomet, kai viena ar daugiau draudimo ar 
perdraudimo įmonių negali įvykdyti vieno 
iš reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 3 
dalyje, per toje dalyje nurodytą laikotarpį 
dėl nuosmukio finansų rinkose, kuris yra 
nenumatytas, staigus ir didelis, kuris 
skiriasi nuo nuosmukių, laikomų 
ekonominio ciklo dalimi, ir kuris jau rimtai 
neigiamai paveikė vienos ar daugiau 
draudimo ir perdraudimo įmonių, kurios 
kartu sudaro didelę draudimo ar 
perdraudimo rinkos dalį vienoje ar daugiau 
valstybių narių, finansinę padėtį.

Nepažeidžiant EDPPI įgaliojimų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010
18 straipsnį, taikant šią dalį EDPPI 
atitinkamos priežiūros institucijos prašymu 
pateikia prašančiajai priežiūros institucijai 
atskirą sprendimą, kuriame teigiama, kad 
egzistuoja ypatingas nuosmukis finansų 
rinkose. Ypatingas nuosmukis finansų 
rinkose egzistuoja tuomet, kai viena ar 
daugiau draudimo ar perdraudimo įmonių 
negali įvykdyti vieno iš reikalavimų, 
nustatytų šio straipsnio 3 dalyje, per toje 
dalyje nurodytą laikotarpį dėl nuosmukio 
finansų rinkose, kuris yra nenumatytas, 
staigus ir didelis, kuris skiriasi nuo 
nuosmukių, laikomų ekonominio ciklo 
dalimi, ir kuris jau rimtai neigiamai 
paveikė vienos ar daugiau draudimo ir 
perdraudimo įmonių, kurios kartu sudaro 
didelę draudimo ar perdraudimo rinkos dalį 
vienoje ar daugiau valstybių narių, 
finansinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 413
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI bent kartą per mėnesį peržiūri, ar 
ketvirtoje pastraipoje nurodytos sąlygos 
dar tenkinamos peržiūros datą, ir panaikina 
tą sprendimą, jei viena ar daugiau 
ketvirtoje pastraipoje nurodytų sąlygų, 
kuriomis buvo grindžiamas sprendimas, 
nebetenkinama. Šiuo tikslu EDPPI 
atitinkamai priežiūros institucijai pateikia 
atskirą sprendimą, kuriame teigiama, kad 
ypatingas nuosmukis finansų rinkose 
baigėsi.

EDPPI bent kartą per mėnesį peržiūri, ar 
ketvirtoje pastraipoje nurodytos sąlygos 
dar tenkinamos peržiūros datą, ir panaikina 
tą rekomendaciją, jei viena ar daugiau 
ketvirtoje pastraipoje nurodytų sąlygų, 
kuriomis buvo grindžiama rekomendacija, 
nebetenkinama. Šiuo tikslu EDPPI 
atitinkamai priežiūros institucijai pateikia 
atskirą rekomendaciją, kuriame teigiama, 
kad ypatingas nuosmukis finansų rinkose 
baigėsi.“

Or. en

Pakeitimas 414
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucijos deda visas 
pastangas, siekdamos laikytis EDPPI 
rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 415
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos priežiūros institucijos, 
nepažeidžiant jų kompetencijos, deda 
visas pastangas, kad praneštų priežiūros 
institucijų kolegijose apie savo sprendimą 
atsisakyti pratęsti 4 dalyje nurodytą 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 416
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai priežiūros kolegijoje skiriasi 
nuomonės dėl atitinkamos priežiūros 
institucijos atsisakymo pratęsti 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį, grupės priežiūros 
institucija arba viena iš kitų atitinkamų 
priežiūros institucijų gali konsultuotis su 
EDPPI. Su EDPPI konsultuojamasi 
mėnesį ir apie tai pranešama visoms 
atitinkamoms priežiūros institucijoms. Jei 
konsultuojamasi su EDPPI, atitinkama 
priežiūros institucija prieš priimdama 
sprendimą tinkamai atsižvelgia į jos 
rekomendaciją. Tame etape EDPPI veikia 
kaip tarpininkė, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
19 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 417
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 7 dienas po to, kai paskelbiama 
rekomendacija, kiekviena susijusi 
priežiūros institucija patvirtina, ar ji 
laikosi, arba, ar ji ketina laikytis tos 
rekomendacijos. Jei priežiūros institucija 
nesilaiko arba neketina laikytis 
rekomendacijos, ji apie tai praneša 
EDPPI ir nurodo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 418
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta c ir penkta d pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šio straipsnio 6 dalyje 
nurodytam laikotarpiui ir nepavykus 
pasiekti susitarimo kolegijoje kuri nors iš 
atitinkamų priežiūros institucijų perdavė 
atitinkamos priežiūros institucijos 
atsisakymą EDPPI pagal Reglamento 
(ES) 1094/2010 19 straipsnį, atitinkama 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir 
priima savo sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu.
5 ir 6 dalyse nurodyti laikotarpiai laikomi 
to reglamento 19 straipsnio 2 dalyje 
numatytu taikinimo terminu. EDPPI 
sprendimą priima per du mėnesius. 
Pasibaigus šioje dalyje nurodytam 
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laikotarpiui arba atitinkamoms priežiūros 
institucijoms pasiekus susitarimą 
klausimas EDPPI neperduodamas.“

Or. en

Pakeitimas 419
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI paskelbia viešai tą faktą, kad 
priežiūros institucija nesilaiko arba 
neketina laikytis tos rekomendacijos. Be 
to, EDPPI gali kiekvienu konkrečiu 
atveju nuspręsti, ar paskelbti priežiūros 
institucijos pateiktas rekomendacijos 
nesilaikymo priežastis. Priežiūros 
institucijai iš anksto pranešama apie tokį 
paskelbimą.

Or. en

Pakeitimas 420
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2009/138/EB
155 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija gali perduoti klausimą 
EDPPI ir prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento …/2010 [EDPPI] 
19 straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija arba priimančiosios 
valstybės narės priežiūros institucija gali 
perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 19 straipsnio 1−4 ir 6 dalis. 
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įgaliojimus. Tokiu atveju EDPPI gali imtis veiksmų 
pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar priimančioji, ar buveinės valstybė narė turi geresnes intervencijos galimybes. 
Priimančiosios valstybės narės įgaliojimų gali nepakakti, ypač galiojančių draudimo sutarčių
atveju, siekiant užtikrinti, kad įmonė nepažeistų nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 421
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 33 punktas
Direktyva 2009/138/EB
158 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija gali perduoti klausimą
EDPPI ir prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento …/2010 [EDPPI]
19 straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija arba priimančiosios 
valstybės narės priežiūros institucija gali 
perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 19 straipsnio 1−4 ir 6 dalis. 
Tokiu atveju EDPPI gali imtis veiksmų 
pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar priimančioji, ar buveinės valstybė narė turi geresnes intervencijos galimybes. 
Priimančiosios valstybės narės įgaliojimų gali nepakakti, ypač galiojančių draudimo sutarčių 
atveju, siekiant užtikrinti, kad įmonė nepažeistų nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 422
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
159 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) 159 straipsnis pakeičiamas taip:
„159 straipsnis

Statistinė informacija apie 
tarpvalstybinę veiklą

Kiekviena draudimo įmonė informuoja 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingą priežiūros instituciją 
atskirai apie sandorius, sudarytus 
remiantis įsisteigimo teise, ir sandorius, 
sudarytus remiantis laisve teikti 
paslaugas, taip pat apie draudimo įmokų 
bei išmokų sumas ir komisinius, 
neatskaičius perdraudimų, valstybėje 
narėje toliau nurodyta tvarka:
a) ne gyvybės draudimo atveju – pagal 
veiklos kryptis, kaip nustatyta 
atitinkamame deleguotajame akte;
b) gyvybės draudimo atveju – pagal I–IX 
veiklos kryptis, kaip nustatyta 
atitinkamame deleguotajame akte.
Kalbant apie I priedo A dalies 10 
draudimo grupę, išskyrus vežėjo civilinę 
atsakomybę, atitinkama įmonė taip pat 
informuoja tą priežiūros instituciją apie 
draudimo išmokų dažnumą bei jų 
išlaidų vidurkį.
Buveinės valstybės narės priežiūros 
institucija per atitinkamą laikotarpį 
pateikia pirmoje ir antroje pastraipose 
nurodytą informaciją suvestine forma 
kiekvienos atitinkamos valstybės narės 
priežiūros institucijoms, paprašiusioms 
šios informacijos.“

Or. en
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Pagrindimas

 159 straipsnyje nurodytas suskaidymas turėtų būti pagal tas pačias veiklos kryptis kaip ir 
direktyvoje „Mokumas II“, o ne pagal grupes.

Pakeitimas 423
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip 
nurodyta 172 straipsnio 3 dalyje ir 134 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 6 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 424
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip 
nurodyta 172 straipsnio 3 dalyje ir 134 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 6 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.“

4. Nepaisant 1 dalies, pagal 301a straipsnį 
ir ribotam laikotarpiui bei padedama 
EDPPI pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 33 straipsnio 2 dalį Komisija 
gali nuspręsti, kad įmonių, kurių 
pagrindinės buveinės yra toje trečiojoje 
šalyje, perdraudimo veiklai taikoma 
trečiosios šalies mokumo tvarka yra 
laikinai lygiavertė I antraštinėje dalyje 
nustatytajai, jei trečioji šalis atitinka bent 
šias sąlygas:

a) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
b) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
c) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
d) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų, principų ir standartų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis atitinkamos trečiosios šalies 
pateiktomis pažangos ataskaitomis, kurias 
kas šešis mėnesius gauna ir įvertina 
Komisija ir EDPPI.
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EDPPI pirmoje pastraipoje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais 
patikslinamos pirmoje pastraipoje 
nustatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 425
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip 
nurodyta 172 straipsnio 3 dalyje ir 134 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 6 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.“

4. Nepaisant 1 dalies, pagal 301a straipsnį 
ir ribotam laikotarpiui bei padedama 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį 
Komisija gali nuspręsti, kad įmonių, kurių 
pagrindinės buveinės yra toje trečiojoje 
šalyje, perdraudimo veiklai taikoma 
trečiosios šalies mokumo tvarka yra 
laikinai lygiavertė I antraštinėje dalyje 
nustatytai tvarkai, atsižvelgiant į tokius 
pagrindinius principus:

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti mokymo tvarką, kuri gali 
būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 2 dalį;
b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
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įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies mokumo tvarka 
grindžiama arba bus grindžiama rizika ir 
ekonominiu turto ir įsipareigojimų vertės 
nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis EDPPI pateiktomis pažangos 
ataskaitomis, kurias kas šešis mėnesius 
gauna ir įvertina Komisija.
EDPPI pirmoje pastraipoje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami 
pirmoje pastraipoje nustatyti pagrindiniai 
principai.

Or. en

Pakeitimas 426
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
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pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip nurodyta 
172 straipsnio 3 dalyje ir 134 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje. Pereinamasis 
laikotarpis trunka ilgiausiai 5 metus nuo 
309 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos. Ši leidžianti nukrypti 
nuostata taikoma tik tuomet, jei Komisija 
priima sprendimą pagal 6 dalį, kad trečioji 
šalis atitinka nustatytas sąlygas.“

pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip nurodyta 
172 straipsnio 3 dalyje ir 134 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje. Pereinamasis 
laikotarpis trunka ilgiausiai 5 metus nuo 
309 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos. Komisija šį laikotarpį 
gali pratęsti dar 2 metams, jei trečioji šalis 
neįvykdo savo įsipareigojimo, tačiau 
padaro gerą pažangą. Ši leidžianti 
nukrypti nuostata taikoma tik tuomet, jei 
Komisija priima sprendimą pagal 6 dalį, 
kad trečioji šalis atitinka nustatytas 
sąlygas.
(taip pat taikoma Direktyvos 2009/138/EB 
227 ir 260 straipsniams)

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas tam tikras teisinių procedūrų ir su reguliavimu susijusių pokyčių, reikalaujamų 
siekiant, kad tvarka taptų lygiavertė, lankstumas. Taip siekiama užtikrinti, kad pereinamojo 
laikotarpio pabaigoje lygiavertiškumo tikslas būtų pasiektas. Priešingu atveju su vienodomis 
sąlygomis ir verslo žlugimu susiję sunkumai taps matomi tik vėliau.

Pakeitimas 427
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių sąlygų 
gali priimti deleguotus teisės aktus, kuriais, 
kiek tai susiję su 4 dalimi, nustatoma 
pereinamojo laikotarpio trukmė – jis gali 

5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių sąlygų 
gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais, 
kiek tai susiję su 4 dalimi, nustatoma 
pereinamojo laikotarpio trukmė – jis gali 
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būti trumpesnis nei ilgiausias 5 metų 
laikotarpis – ir sąlygos, kurias turi atitikti 
trečioji šalis. Tos sąlygos apima priežiūros 
institucijų įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą laikotarpį, 
esamą ar numatomą tvarkos turinį ir 
bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir 
profesinės paslapties įpareigojimų 
klausimus.

būti trumpesnis nei ilgiausias 5 metų 
laikotarpis – ir sąlygos, kurias turi atitikti 
trečioji šalis. Tos sąlygos apima priežiūros 
institucijų įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą laikotarpį 
ir bendradarbiavimo, keitimosi informacija 
ir profesinės paslapties įpareigojimų 
klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas tam tikras teisinių procedūrų ir su reguliavimu susijusių pokyčių, reikalaujamų 
siekiant, kad tvarka taptų lygiavertė, lankstumas. Taip siekiama užtikrinti, kad pereinamojo 
laikotarpio pabaigoje lygiavertiškumo tikslas būtų pasiektas. Priešingu atveju su vienodomis 
sąlygomis ir verslo žlugimu susiję sunkumai taps matomi tik vėliau.

Pakeitimas 428
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 35 dalies b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 172 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. Praėjus 3 metams po to, kai pradėtas 
taikyti pereinamasis laikotarpis, Komisija 
pradeda trečiosios šalies pažangos 
siekiant lygiavertiškumo peržiūrą, ta 
pažanga vertinama atsižvelgiant į šiuos 
etapus:
a) mokumo tvarka yra pagrįsta rizika;
b) ji turi nepriklausomą priežiūros 
sistemą, grindžiamą Tarptautinės 
draudimo priežiūros įstaigų asociacijos 
(IAIS) principais;
c) ji valdo kitose jurisdikcijose 
įsikūrusioms (per)draudimo įmonėms 
atvirą draudimo rinką.
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Vadovaudamasi peržiūros išvadomis, 
pasibaigus 5 metų pereinamajam 
laikotarpiui, Komisija gali pereinamąjį 
laikotarpį pratęsti dar 5 metams.
Praėjus 5 metams, jei trečioji šalis padarė 
pažangą siekdama lygiavertiškumo, 
pereinamasis laikotarpis gali būti 
pratęstas dar 5 metams.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į draudimo įmonių ilgalaikį pobūdį ir į gebėjimo konkuruoti konkrečioje rinkoje 
svarbą, penkeri metai nėra pakankamai ilgas laikotarpis. Reikalingas didesnis tikrumo 
laipsnis, taigi turėtų būti galima šį laikotarpį pratęsti dar 5 metams, jei siekiant 
lygiavertiškumo padaryta pažanga. Svarbu prisiminti, kad ES daugiau kaip 15 metų rengė 
projektą „Mokumas II“.

Pakeitimas 429
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 38 punktas
Direktyva 2009/138/EB
216 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama, kokiomis 
aplinkybėmis galima priimti 1 dalyje 
nurodytą sprendimą.

7. EDPPI gali parengti techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
patikslinama, kokiomis aplinkybėmis 
galima priimti 1 dalyje nurodytą 
sprendimą.

EDPPI šiuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti šiuos techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en
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Pakeitimas 430
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 40 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šiuo tikslu, prieš priimdama sprendimą 
dėl lygiavertiškumo, grupės priežiūros 
institucija konsultuojasi su kitomis 
atitinkamomis priežiūros institucijomis ir 
EDPPI.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 431
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 41 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinami kriterijai, skirti 
įvertinti, ar trečiosios šalies mokumo 
tvarka yra lygiavertė I antraštinės dalies 
VI skyriuje nustatytai tvarkai.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
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„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 432
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamos nuo 1 dalies antros 
pastraipos, pereinamuoju laikotarpiu 
valstybės narės gali numatyti, kad 
apskaičiuojant grupės mokumą būtų 
atsižvelgiama į toje pastraipoje nurodytos 
įmonės mokumo kapitalo reikalavimą ir 
nuosavas lėšas, tinkamas tam 
reikalavimui patenkinti, atitinkamoje 
trečiojoje šalyje nustatyta tvarka. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 7 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 433
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamos nuo 1 dalies antros 
pastraipos, pereinamuoju laikotarpiu 
valstybės narės gali numatyti, kad 
apskaičiuojant grupės mokumą būtų 
atsižvelgiama į toje pastraipoje nurodytos 
įmonės mokumo kapitalo reikalavimą ir 
nuosavas lėšas, tinkamas tam 
reikalavimui patenkinti, atitinkamoje 
trečiojoje šalyje nustatyta tvarka. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 7 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.

6. Nepaisydama 5 dalies antros 
pastraipos, pagal 301a straipsnį ir ribotam 
laikotarpiui bei padedama EDPPI pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
33 straipsnio 2 dalį Komisija gali 
nuspręsti, kad įmonėms, kurių 
pagrindinės buveinės yra toje trečiojoje 
šalyje, taikoma trečiosios šalies priežiūros 
tvarka yra laikinai lygiavertė I antraštinės 
dalies IV skyriuje nustatytai tvarkai, 
atsižvelgdama į tokius pagrindinius 
principus:

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti priežiūros tvarką, kuri 
gali būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 2 
dalį;
b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies priežiūros 
tvarka grindžiama arba bus grindžiama 
rizika ir ekonominiu turto ir 
įsipareigojimų vertės nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis EDPPI pateiktomis pažangos 
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ataskaitomis, kurias kas pusmetį gauna ir 
įvertina Komisija.
EDPPI visų šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami 
pirmoje pastraipoje nustatyti pagrindiniai 
principai.

Or. en

Pakeitimas 434
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 42 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) 227 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„8a. Praėjus 3 metams po to, kai pradėtas 
taikyti pereinamasis laikotarpis, Komisija 
pradeda trečiosios šalies pažangos 
siekiant lygiavertiškumo peržiūrą, ta 
pažanga vertinama atsižvelgiant į šiuos 
etapus:
a) mokumo tvarka yra pagrįsta rizika;
b) ji turi nepriklausomą priežiūros 
sistemą, grindžiamą Tarptautinės 
draudimo priežiūros įstaigų asociacijos 
(IAIS) principais;
c) ji valdo kitose jurisdikcijose 
įsikūrusioms (per)draudimo įmonėms 
atvirą draudimo rinką.
Vadovaudamasi peržiūros išvadomis, 
pasibaigus 5 metų pereinamajam 
laikotarpiui, Komisija gali pereinamąjį 
laikotarpį pratęsti dar 5 metams.
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Praėjus 5 metams, jei trečioji šalis padarė 
pažangą siekdama lygiavertiškumo, 
pereinamasis laikotarpis gali būti 
pratęstas dar 5 metams.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: Atsižvelgiant į draudimo įmonių ilgalaikį pobūdį ir į gebėjimo konkuruoti 
konkrečioje rinkoje svarbą, penkeri metai nėra pakankamai ilgas laikotarpis. Reikalingas 
didesnis tikrumo laipsnis, taigi turėtų būti galima šį laikotarpį pratęsti dar 5 metams, jei 
siekiant lygiavertiškumo padaryta pažanga. Svarbu prisiminti, kad ES daugiau kaip 15 metų 
rengė projektą „Mokumas II“.

Pakeitimas 435
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 42 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
230 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) 230 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:
„2. Apskaičiuojant grupės lygmens 
mokumo kapitalo reikalavimą, remiantis 
konsoliduotais duomenimis 
(konsoliduotas grupės mokumo kapitalo 
reikalavimas), taikoma standartinė 
formulė ir, prireikus, patvirtintas vidaus 
modelis 100 straipsnyje aprašytu ir 
atitinkančiu atitinkamai I antraštinės 
dalies VI skyriaus 4 skirsnio 1 ir 2 
poskirsniuose bei I antraštinės dalies 
VI skyriaus 4 skirsnio 1 ir 3 poskirsniuose 
nustatytus principus būdu.“

Or. en

Pagrindimas

Krizė parodė pernelyg didelio pasitikėjimo vidaus modeliais pavojus. Šiuo pakeitimu 
užtikrinama, kad standartinė forma visada būtų apsakaičiuojama a) siekiant palengvinti
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draudikų palyginimą, b) siekiant, kad vidaus modelio rezultatus būtų galima palyginti su 
standartine formule norint priežiūros dėmesį atkreipti į pagrindinius skirtumus ir suteikti 
daugiau informacijos apie vidaus modelio ir reguliavimo modelio stiprybes ir silpnybes bei c) 
siekiant nustatyti vidaus modelių rezultatams reguliavimo mininumą.

Pakeitimas 436
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 44 punktas
Direktyva 2009/138/EB
234 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami techniniai principai ir 
metodai, nustatyti 220–229 straipsniuose, 
ir 230–233 straipsnių taikymo tvarka, 
siekdama užtikrinti vienodą taikymą 
visoje Sąjungoje.

Kad būtų užtikrintas nuoseklus šio 
straipsnio suderinimas, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos patikslinami techniniai principai ir 
metodai, nustatyti 220–229 straipsniuose, 
ir 230–233 straipsnių taikymo tvarka, 
projektus, kurie atitiktų konkrečių teisinių 
struktūrų ekonominį pobūdį.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 437
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 54 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Svarbių filialų ir susijusiųjų įmonių 
priežiūros institucijoms taip pat leidžiama 
dalyvauti priežiūros institucijų kolegijos 
veikloje. Tačiau jų dalyvavimo tikslas yra 
tik veiksmingas keitimasis informacija.
Grupės priežiūros institucija prireikus 
gali pakviesti susijusius Europos 
centrinių bankų sistemos centrinius 
bankus (įskaitant ECB) dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijos veikloje, jei 
ši veikla yra susijusi su jų atitinkamų 
užduočių vykdymu.
Norint, kad kolegija veiktų veiksmingai, 
gali reikėti, kad tam tikrą veiklą vykdytų 
ne visos ją sudarančios priežiūros 
institucijos.“
„Kolegijos nariai − grupės priežiūros 
institucija ir visų valstybių narių, kurių 
teritorijoje yra visų dukterinių įmonių 
pagrindinė buveinė, priežiūros 
institucijos.
Svarbių filialų ir susijusiųjų įmonių 
priežiūros institucijoms taip pat leidžiama 
dalyvauti priežiūros institucijų kolegijos 
veikloje. Tačiau jų dalyvavimo tikslas yra 
tik veiksmingas keitimasis informacija.
Grupės priežiūros institucija prireikus 
gali pakviesti susijusius Europos 
centrinių bankų sistemos centrinius 
bankus (įskaitant ECB) dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijos veikloje, jei 
ši veikla yra susijusi su jų atitinkamų 
užduočių vykdymu.
Norint, kad kolegija veiktų veiksmingai, 
gali reikėti, kad tam tikrą veiklą vykdytų 
ne visos ją sudarančios priežiūros 
institucijos.“

Or. en
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Pagrindimas

ECB ir Europos centrinių bankų sistemos centriniai bankai gali būti kviečiami dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijos veikloje, jei ši veikla yra susijusi su jų atitinkamų užduočių 
vykdymu, pavyzdžiui, su centrinių bankų užduotimis prisidėti finansinio stabilumo srityje.

Pakeitimas 438
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Patikrinimą patronuojančios įmonės 
arba bet kurios draudimo ir perdraudimo 
įmonės, kuriai leista veikti Sąjungoje, 
prašymu arba savo iniciatyva atlieka 
priežiūros institucija, kuri būtų grupės 
priežiūros institucija, jei būtų taikomi 247 
straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, 
išskyrus atvejus, kai Komisija yra 
anksčiau priėmusi sprendimą dėl 
atitinkamos trečiosios šalies 
lygiavertiškumo. Atlikdama patikrinimą ta 
priežiūros institucija, prieš priimdama 
sprendimą, konsultuojasi su kitomis 
atitinkamomis priežiūros institucijomis ir 
EDPPI.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 439
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto a papunktis
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Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrinimą patronuojančios įmonės arba 
bet kurios draudimo ir perdraudimo 
įmonės, kuriai leista veikti Sąjungoje, 
prašymu arba savo iniciatyva atlieka 
priežiūros institucija, kuri būtų grupės 
priežiūros institucija, jei būtų taikomi 247 
straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, 
išskyrus atvejus, kai Komisija yra anksčiau 
priėmusi sprendimą dėl atitinkamos 
trečiosios šalies lygiavertiškumo.
Atlikdama patikrinimą ta priežiūros 
institucija, prieš priimdama sprendimą, 
konsultuojasi su kitomis atitinkamomis 
priežiūros institucijomis ir EDPPI.

Patikrinimą patronuojančios įmonės arba 
bet kurios draudimo ir perdraudimo 
įmonės, kuriai leista veikti Sąjungoje, 
prašymu arba savo iniciatyva atlieka 
priežiūros institucija, kuri būtų grupės 
priežiūros institucija, jei būtų taikomi 247 
straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai
(toliau – veikiančioji grupės priežiūros 
institucija), išskyrus atvejus, kai Komisija 
yra anksčiau priėmusi sprendimą dėl 
atitinkamos trečiosios šalies 
lygiavertiškumo ar laikino 
lygiavertiškumo. Veikiančioji grupės
priežiūros institucija bendradarbiauja su 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį.
Atlikdama patikrinimą ta veikiančioji 
grupės priežiūros institucija, prieš 
priimdama sprendimą dėl lygiavertiškumo, 
padedama EDPPI, konsultuojasi su 
kitomis atitinkamomis priežiūros 
institucijomis. Šis sprendimas priimamas 
vadovaujantis pagal 2 dalį priimtais 
kriterijais. Veikiančioji grupės priežiūros 
institucija nepriima jokio sprendimo dėl 
trečiosios šalies, kuris prieštarautų bet 
kokiam anksčiau priimtam sprendimui dėl 
tos trečiosios šalies.
Jei priežiūros institucijos nesutinka su 
pagal 2 dalį priimtu sprendimu, jos gali 
šiuo klausimu kreiptis į EDPPI ir prašyti 
jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 19 straipsnio 1−3 ir 6 dalis per 
3 mėnesius nuo veikiančiosios grupės 
priežiūros institucijos pranešimo apie 
sprendimą dienos. Tokiu atveju EDPPI 
gali imtis veiksmų pagal tuo straipsniu jai 
suteiktus įgaliojimus.

Or. en
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Pakeitimas 440
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami kriterijai, skirti 
įvertinti, ar trečiosios šalies rizikos
ribojimo tvarka, taikoma grupių 
priežiūrai, yra lygiavertė šioje antraštinėje 
dalyje nustatytai tvarkai.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 441
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto c papunktis 
Direktyva 2009/138/EB 
260 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Nukrypdamos nuo 261 straipsnio 1 
dalies, 262 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 263 straipsnio antros 
pastraipos, valstybės narės pereinamuoju 
laikotarpiu gali pasikliauti trečiosios 
šalies priežiūros institucijų vykdoma 
grupės priežiūra. Pereinamasis laikotarpis 
trunka ilgiausiai 5 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
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nurodytos datos. Ši leidžianti nukrypti 
nuostata taikoma tik tuomet, jei Komisija 
priima sprendimą pagal 5 dalį, kad 
trečioji šalis atitinka nustatytas sąlygas.“

Or. en

Pakeitimas 442
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Nukrypdamos nuo 261 straipsnio 1 
dalies, 262 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 263 straipsnio antros 
pastraipos, valstybės narės pereinamuoju 
laikotarpiu gali pasikliauti trečiosios 
šalies priežiūros institucijų vykdoma 
grupės priežiūra. Pereinamasis laikotarpis 
trunka ilgiausiai 5 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos. Ši leidžianti nukrypti 
nuostata taikoma tik tuomet, jei Komisija 
priima sprendimą pagal 5 dalį, kad 
trečioji šalis atitinka nustatytas sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto c papunktis
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Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 261 straipsnio 1 
dalies, 262 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 263 straipsnio antros 
pastraipos, valstybės narės pereinamuoju 
laikotarpiu gali pasikliauti trečiosios šalies 
priežiūros institucijų vykdoma grupės 
priežiūra. Pereinamasis laikotarpis trunka
ilgiausiai 5 metus nuo 309 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos
datos. Ši leidžianti nukrypti nuostata 
taikoma tik tuomet, jei Komisija priima 
sprendimą pagal 5 dalį, kad trečioji šalis 
atitinka nustatytas sąlygas.“

4. Nukrypdamos nuo 261 straipsnio 1 
dalies, 262 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 263 straipsnio antros 
pastraipos, valstybės narės pereinamuoju 
laikotarpiu kitais nei 5 dalyje numatytais 
atvejais gali pasikliauti trečiosios šalies 
priežiūros institucijų vykdoma draudimo ir 
perdraudimo įmonių, kurių 
partonuojančios įmonės pagrindinė 
buveinė 2014 m. sausio 1 d. yra už 
Bendrijos ribų, grupės priežiūra.
Pereinamasis laikotarpis trunka nuo 2014 
m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
arba iki ankstesnės datos, kada pagal 2 
straipsnį laikoma, kad tos trečiosios šalies 
rizikos ribojimo tvarka yra lygiavertė šioje 
antraštinėje dalyje nustatytai tvarkai. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 7 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas.

Ne vėliau kaip per 3 metus po 2014 m. 
sausio 1 d. Komisija atlieka kiekvienos 
trečiosios šalies, dėl kurios Komisija 
priėmė sprendimą pagal 7 dalį, padarytos 
perėjimo prie lygiavertės tvarkos pažangos 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į trečiųjų šalių klausimu atliktą Tarybos darbą.

Pakeitimas 444
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 3 metus po 2014 m. 
sausio 1 d. ir kas treji metai Komisija 
atlieka kiekvienos trečiosios šalies, dėl 
kurios Komisija priėmė sprendimą pagal 7 
dalį, padarytos perėjimo prie lygiavertės 
tvarkos pažangos vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 445
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto d papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Straipsnis papildomas 5 dalimi: Išbraukta.
„5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 4 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 
trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.“

Or. en

Pakeitimas 446
Peter Skinner



PE472.278v01-00 110/135 AM\877719LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto d papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Straipsnis papildomas 5 dalimi: Išbraukta.
„5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 4 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 
trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.“

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies lygiavertiškumas yra klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas 
„Mokumo II“ įgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 447
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto d papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 4 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 

5. Nepažeidžiant 4 dalies antros 
pastraipos nuostatų, pagal 301a straipsnį 
ir ribotam laikotarpiui bei padedama 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį 
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trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.“

Komisija gali nuspręsti, kad įmonėms, 
kurių pagrindinės buveinės yra toje 
trečiojoje šalyje, taikoma trečiosios šalies 
mokumo tvarka yra laikinai lygiavertė 
I antraštinėje dalyje nustatytai tvarkai, 
atsižvelgiant į tokius pagrindinius 
principus:

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti priežiūros tvarką, kuri 
gali būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 3 
dalį;
b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies priežiūros 
tvarka grindžiama arba bus grindžiama 
rizika ir ekonominiu turto ir 
įsipareigojimų vertės nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis EDPPI pateiktomis pažangos 
ataskaitomis, kurias kas pusmetį gauna ir 
įvertina Komisija ir EDPPI.
EDPPI šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami 
pirmoje pastraipoje nustatyti pagrindiniai 
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principai.
Kai Komisija pagal pirmą pastraipą 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies, 1 
dalyje nurodyto patikrinimo tikslais šis 
sprendimas pripažįstamas galutiniu.

Or. en

Pakeitimas 448
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto e papunktis
Direktyva 2009/138/EB 
260 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Straipsnis papildomas 6 dalimi: Išbraukta.
„6. Komisija dėl 4 dalyje nurodytos 
trečiųjų šalių rizikos ribojimo tvarkos gali 
priimti sprendimą, kad trečioji šalis 
atitinka 4 dalyje ir deleguotame teisės akte 
nustatytas sąlygas.
Tie sprendimai priimami pasikonsultavus 
su Europos draudimo ir profesinių 
pensijų komitetu ir taikant 301 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. 
Sprendimai reguliariai peržiūrimi.“

Or. en

Pakeitimas 449
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 62 punkto e papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Praėjus 3 metams po to, kai pradėtas 
taikyti pereinamasis laikotarpis, Komisija 
pradeda trečiosios šalies pažangos 
siekiant lygiavertiškumo peržiūrą, ta 
pažanga vertinama atsižvelgiant į šiuos 
etapus:
a) mokumo tvarka yra pagrįsta rizika
b) ji turi nepriklausomą priežiūros 
sistemą, grindžiamą Tarptautinės 
draudimo priežiūros įstaigų asociacijos 
(IAIS) principais
c) ji valdo kitose jurisdikcijose 
įsikūrusioms (per)draudimo įmonėms 
atvirą draudimo rinką
Vadovaudamasi peržiūros išvadomis, 
pasibaigus 5 metų pereinamajam 
laikotarpiui, Komisija gali pereinamąjį 
laikotarpį pratęsti dar 5 metams.
Praėjus 5 metams, jei trečioji šalis padarė 
pažangą siekdama lygiavertiškumo, 
pereinamasis laikotarpis gali būti 
pratęstas dar 5 metams.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į draudimo įmonių ilgalaikį pobūdį ir į gebėjimo konkuruoti konkrečioje rinkoje 
svarbą, penkeri metai nėra pakankamai ilgas laikotarpis. Reikalingas didesnis tikrumo 
laipsnis, taigi turėtų būti galima šį laikotarpį pratęsti dar 5 metams, jei siekiant 
lygiavertiškumo padaryta pažanga. Svarbu prisiminti, kad ES daugiau kaip 15 metų rengė 
projektą „Mokumas II“.

Pakeitimas 450
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 69 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
308 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69a) 308 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„1a. Nuo 2013 m. sausio 1 d. valstybės 
narės užtikrina, kad priežiūros institucijos 
turėtų užtektinai galių tvarkyti prašymus 
apskaičiuoti mokumo kapitalo 
reikalavimą pagal vidaus modelį ir kad 
joms būtų privaloma svarstyti tokius 
prašymus.“

Or. en

Pagrindimas

Įmonės neturėtų būti baudžiamos už tai, kad jos negali naudoti savo vidaus modelių dėl to, 
kad priežiūros institucija vėluoja peržiūrėti jų prašymus. Atsižvelgiant į tai, kad prašymo 
svarstymo laikotarpis, įskaitant galimą EDPPI įsikišimą, galėtų užtrukti iki 9 mėnesių, būtina, 
kad priežiūros institucijos galėtų nuo 2013 m. sausio 1 d. tvarkyti prašymus dėl vidaus 
modelių siekiant užtikrinti, kad šis procesas būtų laiku užbaigtas iki įgyvendinimo datos –
2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 451
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 3 dalį, 41 
straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 3 dalis 
netaikomos daugiausia 3 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos.

3. Iki 2014 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad draudimui ir perdraudimui 
vis dar būtų taikomi kapitalo ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai, kurie iki 2013 m. 
sausio 1 d. galiojo jų atitinkamoje 
jurisdikcijoje.
Nepažeidžiant ankstesnės pastraipos 
nuostatų, tam kad būtų vykdoma 
atitinkamos įmonės pažangos 
įgyvendinant „Mokumas II“ direktyvą 
stebėsena, priežiūros institucijos gali ad 
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hoc pagrindu reikalauti, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės apskaičiuotų visas ar 
dalį iš šių verčių: mokumo kapitalo 
reikalavimą, minimalaus kapitalo 
reikalavimą, nuosavų lėšų kiekį ir 
parengtų balansą pagal šią direktyvą; bei 
pateiktų šią informaciją priežiūros 
institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 452
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 3 dalį, 41 
straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 3 dalis 
netaikomos daugiausia 3 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos.

3. Pagal 308 b straipsnį nuo 2013 m.
liepos 1 d.:

a) draudimo ir perdraudimo įmonės 
apskaičiuoja mokumo kapitalo 
reikalavimo, minimalaus kapitalo 
reikalavimo, nuosavų lėšų kiekio ir 
balanso pagal šią direktyvą įverčius ir 
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pateikia šią informaciją priežiūros 
institucijoms;
b) draudimo ir perdraudimo įmonės 
laikosi informacijos pateikimo 
reikalavimų, taikomų teikiant ataskaitas 
priežiūros institucijoms pagal 35 
straipsnio nuostatas; valstybės narės gali 
netaikyti šių informacijos pateikimo 
reikalavimų tokioms draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, kurios nevisiškai 
laikosi reikalavimo suteikti tinkamas 
sistemas ir struktūras pagal 35 straipsnio
5 dalį.

Or. de

Pakeitimas 453
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 3 dalį, 41 
straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 3 dalis 
netaikomos daugiausia 3 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos.

3. Nepažeidžiant 308b straipsnio 2013 m. 
liepos 1 d. draudimo ir perdraudimo 
įmonės:

a) apskaičiuoja mokumo kapitalo 
reikalavimą, minimalaus kapitalo 
reikalavimą, nuosavų lėšų kiekį, parengia 
balansą pagal šią direktyvą;
b) priežiūros institucijoms pateikia 35 
straipsnyje nurodytą informaciją, 
susijusią su ankstesnėje pastraipoje 
nustatytais reikalavimais; šios 
informacijos data turi būti 2012 m. liepos 
1 d. ar vėliau, tačiau anksčiau nei 2013 m. 
liepos 1 d., prasidedančių finansinių metų 
pirmoji diena; EDPPI nustato šablonus, 
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kurie turi būti pateikti.

Or. en

Pagrindimas

„Mokumas II“ direktyvos sistemoje nereikalaujama pateikti jokios pelno ir nuostolių 
ataskaitą, tačiau reikalaujama pateikti nuosavų lėšų kaitos analizės ataskaitą. Siekiant 
nuoseklumo vykdant laipsnišką įgyvendinimą turėtų būti reikalaujama būtent šios ataskaitos.

Pakeitimas 454
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Per pereinamąjį laikotarpį valstybės 
narės gali leisti draudimo ir perdraudimo 
įmonėms atskleisti arba į priežiūros 
ataskaitas įtraukti tik tą informaciją, 
kurią gali suteikti jų turimos sistemos ir 
struktūros, net jei tokie veiksmai 
nevisiškai suderinti su 35, 51 ir 53–
55 straipsniuose nurodytais ataskaitų 
teikimo ir informacijos atskleidimo 
reikalavimais;

Or. de

Pakeitimas 455
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant 308b straipsnio 
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valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucijos turi įgaliojimus reikalauti, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės teiktų 
informaciją, kaip nurodyta 35 straipsnyje, 
dėl finansinių metų, kurie baigiasi 
2013 m. liepos 1 d. arba vėliau.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi laipsniškai įgyvendinama rizikos ribojimo sistema, negalima reikalauti, kad 
35 straipsnyje nurodytos ataskaitos jau būtų teikiamos už visus 2013 metus. Šablonų, kurie 
bus siunčiami priežiūros institucijai, rengimo užduotis vykstant šiam pertvarkymui galėtų būti 
skirta EDPPI.

Pakeitimas 456
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 5 dalį, 75 
straipsnio 1 dalis netaikoma daugiausia
10 metų nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

5. Atitinkamos nerizikingų palūkanų 
normų struktūros pagal terminą 
koeficientas, pagal kurį apskaičiuojamas 
geriausias įvertis atsižvelgiant į draudimo 
ir perdraudimo įsipareigojimus ir pagal 
galiojančias sutartis įmokėtas draudimo 
įmokas, vis tiek turi būti apskaičiuojamas 
pagal Direktyvą 2002/83/EB, praėjus
10 metų nuo Direktyvos 2009/138/EB 
įsigaliojimo, jei:
1. remiantis nacionaliniais teisės aktais 
iki paskutinės Direktyvos 2002/83/EB 
taikymo dienos techniniai atidėjiniai 
būdavo apskaičiuojami naudojant 
palūkanų normą, nurodytą Direktyvos 
2002/83/EB 20 straipsnio B dalies 
a punkto ii papunktyje; taip pat
2. jei (per)draudimo įmonė toliau taiko 
sąlygas, kurių reikalaujama laikytis pagal
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1 pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje draudimo įmonių ilgalaikį pobūdį, netgi nedidelis skaičiavimo metodo 
pakeitimas turės didžiulės įtakos draudimo įmonėms, nes jos jau sudariusios ilgalaikes 
sutartis su draudėjais pagal dabar galiojančias sąlygas. Siekiant sumažinti poveikį ilgalaikių 
draudimo produktų kainai ir prieinamumui reikia nustatyti pagrįstą laikotarpį, per kurį 
draudimo įmonės gali pereiti prie naujos tvarkos. Turint omenyje šių produktų ilgalaikį 
pobūdį, pagrįsta taikyti 10 metų laikotarpį.

Pakeitimas 457
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Per pereinamąjį laikotarpį valstybės 
narės gali leisti draudimo ir perdraudimo 
įmonių grupėms atskleisti arba į 
priežiūros ataskaitas įtraukti tik tą 
informaciją, kurią gali suteikti jų turimos 
sistemos ir struktūros, net jei tokie 
veiksmai nevisiškai suderinti su 
254 straipsnio 2 dalyje ir 256 straipsnyje 
nurodytais ataskaitų teikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimais;

Or. de

Pakeitimas 458
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 7 dalį, 94 
straipsnis netaikomas daugiausia 10 metų 
nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.

7. Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nurodomi pagrindiniai nuosavų 
lėšų elementai, kuriems taikomos 
pereinamosios priemonės ir
308b straipsnio g punkte nurodyti 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai dėl 
nuosavų lėšų elementų klasifikavimo, 
kurie bus taikomi tiems nurodytiems 
nuosavų lėšų elementams, taip pat 
reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės pereinamuoju 
laikotarpiu laikytųsi bent įstatymų ir kitų 
teisės aktų, priimamų pagal Direktyvos 
2002/83/EB 27 straipsnį, Direktyvos 
73/239/EEB 16 straipsnį ir Direktyvos 
2005/68/EB 36 straipsnį, dėl tų nuosavų 
lėšų elementų;

Or. en

Pakeitimas 459
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 7 dalį, 94 
straipsnis netaikomas daugiausia 10 metų 
nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.

7. Nepažeidžiant 94 straipsnio
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
kurie buvo išleisti prieš 309 straipsnio 
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą datą 
ir kurie pagal 310 straipsnyje išvardytas 
direktyvas gali būti naudojami siekiant 
padengti iki 50 proc. mokumo atsargos, 
20 metų nuo tos datos klasifikuojami kaip 
1 lygio pagrindiniai nuosavų lėšų 
elementai.

Nepažeidžiant 94 straipsnio pagrindiniai 
nuosavų lėšų elementai, kurie buvo išleisti 
prieš 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
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pastraipoje nurodytą datą ir kurie pagal 
310 straipsnyje išvardytas direktyvas gali 
būti naudojami siekiant padengti iki 
25 proc. mokumo atsargos, 20 metų nuo 
tos datos klasifikuojami kaip 2 lygio 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai.

Or. it

Pagrindimas

Nustačius naujus subordinuotosios skolos klasifikavimo kriterijus sistema taptų labai 
sudėtinga; tikėtina, kad ji neužtikrins laipsniško perėjimo prie direktyvos „Mokumas II“, bet 
sukels neramumų finansų rinkose, iškraipys rinką ir padidins kapitalo kainą. Būtų geriau 
nustatyti ilgesnį laikotarpį, kad įmonės turėtų pakankamai laiko padengti subordinuotąją 
skolą, išleistą prieš įsigaliojant direktyvai „Mokumas II“.

Pakeitimas 460
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 7 dalį, 94 
straipsnis netaikomas daugiausia 10 metų 
nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.

7. Nepaisant 94 straipsnio, pagrindiniai 
nuosavų lėšų elementai, kurie buvo išleisti 
prieš 309 straipsnio 1 dalyje nurodytą datą 
ir kurie pagal 310 straipsnyje išvardytas 
direktyvas gali būti naudojami siekiant, 
kad turima mokumo atsarga sudarytų 
bent 50 proc. mokumo atsargos, 
priskiriami pagrindinių nuosavų lėšų
1 pakopai iki 20 metų laikotarpiui nuo 
datos, nurodytos 309 straipsnio 1 dalyje.

Nepaisant 94 straipsnio, pagrindiniai 
nuosavų lėšų elementai, kurie buvo išleisti 
prieš 309 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
datą ir kurie pagal 310 straipsnyje 
išvardytas direktyvas gali būti naudojami 
siekiant, kad turima mokumo atsarga 
sudarytų 25 proc. mokumo atsargos, 
priskiriami pagrindinių nuosavų lėšų 
2 pakopai iki 20 metų laikotarpiui nuo 
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datos, nurodytos 309 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis komentaras ir pakeitimo pasiūlymas taip pat taikomi 2011/0006 (COD) 308b straipsnio 
g punktui.

Pakeitimas 461
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Standartiniai parametrai, kurie bus 
naudojami nuosavybės, kurią įmonė 
įsigijo 2013 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau, nuosavybės vertybinių popierių 
rizikos submoduliui pagal standartinę 
formulę be galimybės, nurodytos 
304 straipsnyje, apskaičiuoti, 
apskaičiuojami kaip svertiniai vidurkiai:
a) standartinio parametro, kuris bus 
naudojamas siekiant apskaičiuoti 
nuosavybės vertybinių popierių rizikos 
submodulį pagal 304 straipsnį; taip pat
b) standartinio parametro, kuris bus 
naudojamas siekiant apskaičiuoti 
nuosavybės vertybinių popierių rizikos 
submodulį pagal standartinę formulę be 
galimybės, nurodytos 304 straipsnyje;
b punkte nurodyto parametro koeficientas 
kiekvienų metų gale bent tiesiškai 
padidėja nuo 0 proc. per metus, kurie 
prasideda 2014 m. sausio 1 d., iki 
100 proc. po 10 metų nuo nurodytos 
datos.
Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose išsamiau nurodoma procedūra ir 
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kriterijai, kurių reikia laikytis, įskaitant 
nuosavybę, kuriai bus taikomos 
pereinamojo laikotarpio priemonės.

Or. en

Pakeitimas 462
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Standartiniai parametrai, kurie bus 
naudojami nuosavybės, kurią įmonė 
įsigijo 2013 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau, nuosavybės vertybinių popierių 
rizikos submoduliui pagal standartinę 
formulę be galimybės, nurodytos 
304 straipsnyje, apskaičiuoti, 
apskaičiuojami kaip svertiniai vidurkiai:
a) standartinio parametro, kuris bus 
naudojamas siekiant apskaičiuoti 
nuosavybės vertybinių popierių rizikos 
submodulį pagal 304 straipsnį; taip pat
b) standartinio parametro, kuris bus 
naudojamas siekiant apskaičiuoti 
nuosavybės vertybinių popierių rizikos 
submodulį pagal standartinę formulę be 
galimybės, nurodytos 304 straipsnyje;
b punkte nurodyto parametro koeficientas 
kiekvienų metų gale bent tiesiškai 
padidėja nuo 0 proc. per metus, kurie 
prasideda 2014 m. sausio 1 d., iki 
100 proc. po 10 metų nuo nurodytos 
datos.
Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose išsamiau nurodoma procedūra ir 
kriterijai, kurių reikia laikytis, įskaitant 
nuosavybę, kuriai bus taikomos 
pereinamojo laikotarpio priemonės.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pereinamasis etapas būtinas siekiant nepadaryti žalos ilgalaikėms investicijoms.

Pakeitimas 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
buveinės valstybės narės taikė 
Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnyje 
minimas nuostatas, tokios valstybės narės, 
kol bus baigtas Direktyvos 2003/41/EB 
persvarstymas, gali ir toliau taikyti savo 
priimtus įstatymus, reglamentus ir 
administracines nuostatas, kad būtų 
laikomasi Direktyvos 2002/83/EB, kuri 
galioja tokia, kokia buvo paskutinę jos 
taikymo dieną, 1–19, 27–30, 32–35 ir 37–
67 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2003/41/EB (Direktyva dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, ĮPPS) 
4 straipsnyje šiuo metu numatyta valstybių narių galimybė užtikrinti, kad tokios pačios 
mokumo taisyklės būtų taikomos ir įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, ir 
draudimo įmonėms, kurios skiria profesines pensijas. Siekiant išlaikyti vienodas sąlygas tol, 
kol bus baigtas ĮPPS direktyvos persvarstymas, į Direktyvą „Mokumas II“ reikėtų įtraukti 
profesinių pensijų skyrimo pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas 464
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 70 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 9 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
buveinės valstybės narės taikė Direktyvos 
2003/41/EB 4 straipsnyje minimas 
nuostatas, tokios valstybės narės iki 
2015 m. gruodžio 31 d. gali ir toliau 
taikyti savo priimtus įstatymus, 
reglamentus ir administracines nuostatas, 
kad būtų laikomasi Direktyvos 
2002/83/EB, kuri galioja tokia, kokia 
buvo paskutinio jos taikymo dieną, 1–19, 
27–30, 32–35 ir 37–67 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 465
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 71 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Pereinamieji laikotarpiai:
Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

1. Valstybės narės mažesnį kaip 25 mlrd. 
EUR bendrą balansą turinčioms 
perdraudimo įmonėms ar draudimo ir 
perdraudimo grupėms, kurios 310 
straipsnyje nurodytą dieną neatitinka 
mokumo kapitalo reikalavimo, gali 
nustatyti dvejų metų neviršijantį 
laikotarpį, per kurį jos turi užtikrinti 
atitikimą, su sąlyga, kad tokios įmonės ar 
grupės pagal 138 straipsnio 2 dalį ir 142 
straipsnį pateikė priežiūros institucijai 
tvirtinti šiuo tikslu jų siūlomas priemones.

a) kiek tai susiję su 308a straipsnio 1 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 

2. Valstybės narės draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, kurios 310 
straipsnyje nurodytą dieną visiškai 
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laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl sistemų ir 
struktūrų, kurias turi turėti įmonės, kad 
galėtų laikytis informacijos teikimo 
priežiūros tikslais reikalavimų, taip pat 
reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
finansinių ataskaitų rengimu ir ataskaitų 
apie pajamas periodišku teikimu ir 
priimamų pagal Direktyvos 2002/83/EB 
13 straipsnį, Direktyvos 84/641/EB 11 
straipsnį ir Direktyvos 2005/68/EB 17 
straipsnį;

nesilaiko reikalavimų turėti tinkamas 
sistemas ir struktūras pagal 35 straipsnio 
5 dalį ir 55 straipsnio 1 dalį, gali nustatyti 
dvejų metų neviršijantį laikotarpį, per 
kurį jos turi užtikrinti atitikimą.

b) kiek tai susiję su 308a straipsnio 2 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei 10 metų, trukmė, bet 
kokie pereinamojo laikotarpio etapai, 
reikalavimas atsižvelgti į prielaidas, 
kuriomis grindžiamas pereinamojo 
laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimas, nurodytas 308b straipsnio 8 
dalyje, o ne į prielaidas, kuriomis 
grindžiamas mokumo kapitalo 
reikalavimas, kai daroma išvada, ar 
įvykdytos papildomo kapitalo nustatymo 
sąlygos pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą, taip pat reikalavimas 
apskaičiuojant papildomą kapitalą remtis 
ne mokumo kapitalo reikalavimo, 
apskaičiuojamo pagal standartinę 
formulę, o pereinamojo laikotarpio 
mokumo kapitalo reikalavimo 
kalibravimo ir patikimumo lygio 
atributais; 

3. Tuo laikotarpiu valstybės narės 
draudimo ir perdraudimo įmonėms, 
kurios visiškai nesilaiko 51 ir 53−55 
straipsniuose nurodytų reikalavimų viešai 
atskleisti informaciją, gali leisti atskleisti 
tik tą informaciją, kurią gali pateikti 
įdiegtos sistemos ir struktūros.

c) kiek tai susiję su 308a straipsnio 3 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl valdymo 
sistemos, taip pat mastas, kuriuo 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu turi atitikti 
sistemų, funkcijų ir kitus reikalavimus, 
nurodytus 41–49 straipsniuose, ir 

4. Valstybės narės draudimo ir 
perdraudimo grupėms, kurios 310 
straipsnyje nurodytą dieną visiškai 
nesilaiko reikalavimų turėti tinkamas 
sistemas ir struktūras pagal 254 straipsnį, 
gali nustatyti dvejų metų neviršijantį 
laikotarpį, per kurį jos turi užtikrinti 
atitikimą.
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reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais 
reikalaujama turėti patikimas 
administracines procedūras ir vidaus 
kontrolę ir kurie priimami pagal 
Direktyvos 2002/83/EB 10 straipsnį, 
Direktyvos 84/641/EB 9 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 15 straipsnį; 
d) kiek tai susiję su 308a straipsnio 4 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir bet kokie 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai dėl 
informacijos, kurią draudimo ir 
perdraudimo įmonės privalo paskelbti 
viešai, turinio ir paskelbimo terminų, taip 
pat reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės privalėtų bent 
paskelbti ataskaitą, kurioje pateikiama 51 
straipsnio 1 dalyje išvardytos informacijos 
aukšto lygio santrauka; 

5. Tuo laikotarpiu valstybės narės 
draudimo ir perdraudimo grupėms, kurios 
visiškai nesilaiko 256 straipsnyje 
nurodytų reikalavimų viešai atskleisti 
informaciją, gali leisti atskleisti tik tą 
informaciją, kurią gali pateikti įdiegtos 
sistemos ir struktūros.

e) kiek tai susiję su 308a straipsnio 5 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir informacija apie turtą 
ir įsipareigojimus, kuriems taikomi 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai, 
susiję su vertinimu, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, susiję su 
metodais ir prielaidomis, naudotinais 
vertinant nurodytą turtą ir 
įsipareigojimus, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės laikytųsi 
bent valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų dėl tokio turto ir įsipareigojimų 
vertinimo, galiojusių 2012 m. gruodžio 
31 d.;

6. Pagal 94 straipsnio 1 dalį ir 230 
straipsnį pagrindinių nuosavų lėšų 1 
pakopai laikotarpiui iki 10 metų nuo 310 
straipsnyje nurodytos datos priskiriami 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
kurie buvo išleisti prieš 309 straipsnio 1 
dalyje nurodytą datą ir kurie atitinka 
toliau nurodytus kriterijus:

f) kiek tai susiję su 308a straipsnio 6 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl metodų ir 
prielaidų, naudotinų techniniams 

a) elementas užima žemesnę poziciją negu 
visų draudėjų bei naudos gavėjų ir 
nesubordinuotų kreditorių reikalavimai;
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atidėjiniams apskaičiuoti, kurie bus 
taikomi pereinamuoju laikotarpiu, taip 
pat reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 20 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 15 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 32 straipsnį, dėl 
techninių atidėjinių formavimo;
g) kiek tai susiję su 308a straipsnio 7 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai, nuosavų lėšų 
elementai, kuriems taikomi pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl nuosavų lėšų 
elementų klasifikavimo, kurie bus taikomi 
tiems nurodytiems nuosavų lėšų 
elementams, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 36 straipsnį, dėl tų 
nuosavų lėšų elementų; h)

b) elementas yra apmokėtinas ar 
išpirktinas tik draudimo ar perdraudimo 
įmonės nuožiūra ir negali būti jokių 
ribotų paskatų apmokėti ar išpirkti tą 
elementą anksčiau nei po 10 metų nuo to 
elemento išleidimo dienos. To elemento 
apmokėjimui ar išpirkimui iš anksto turi 
pritarti priežiūros institucija;

h) kiek tai susiję su 308a straipsnio 8 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir bet kokie 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai dėl 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo ir naudojimo. 
Apskaičiuojant pereinamojo laikotarpio 
mokumo kapitalo reikalavimą galima 
keisti standartinės mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo formulės 
nepalankiausias sąlygas, scenarijus, 
koreliacijos koeficientus ir parametrus. 
Deleguotu teisės aktu taip pat 
reikalaujama, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo, kuris nebūtų didesnis nei 
mokumo kapitalo reikalavimas ir nebūtų 

c) elementas yra laisvas nuo suvaržymų ir 
nėra susietas su jokiu sandoriu, dėl kurio 
tas elementas galėtų neatitikti 94 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatytų reikalavimų;



AM\877719LT.doc 129/135 PE472.278v01-00

LT

mažesnis nei minimalaus kapitalo 
reikalavimo ir skirtumo tarp mokumo 
kapitalo reikalavimo ir minimalaus 
kapitalo reikalavimo penkiasdešimties 
procentų suma;
i) kiek tai susiję su 308a straipsnio 9 
dalimi, pakeitimai, susiję su grupės 
mokumo apskaičiavimo metodų ir 
bendrųjų principų, nustatytų 220–229 
straipsniuose, 230–233 straipsniuose ir 
235 straipsnyje dėl grupės mokumo 
apskaičiavimo metodų, pasirinkimu. 
Deleguotais teisės aktais taip pat galima 
nustatyti pakeitimus, susijusius su grupės 
mokumo apskaičiavimu vykdant priežiūrą 
grupės lygmeniu, kaip nurodyta 213 
straipsnio 2 dalies c punkte, jeigu 
nevykdoma lygiavertė priežiūra, kaip 
nurodyta 262 straipsnyje. Tuos grupės 
nuosavų lėšų ir grupės mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo pakeitimus 
lemia bet kokie pereinamojo laikotarpio 
reikalavimai dėl nuosavų lėšų 
klasifikavimo ir mokumo kapitalo 
reikalavimo, taikomi atskirų draudimo ar 
perdraudimo įmonių lygmeniu 
pereinamuoju laikotarpiu, kaip nurodyta 
308a straipsnio 7 dalyje ir 308a straipsnio 
8 dalyje. Deleguotu teisės aktu 
reikalaujama, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės užtikrintų, kad grupė 
turėtų tinkamų nuosavų lėšų, atsižvelgiant 
į 308a straipsnio 7 dalies pereinamojo 
laikotarpio nuostatas. Tos tinkamos 
nuosavos lėšos bent atitinka grupės 
mokumo kapitalo reikalavimą, kuris 
apskaičiuojamas taikant pereinamojo 
laikotarpio mokumo kapitalo reikalavimo 
apskaičiavimo metodą, kaip nurodyta 
308a straipsnio 8 dalyje, arba remiantis 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo suma; 

d) elementas turi būti visiškai sumokėtas, 
be datos ir padengti einamosios veiklos 
nuostolius;

j) kiek tai susiję su 254 straipsnio 2 
dalimi, pakeitimai, susiję su informacija, 
teiktina už grupės priežiūrą atsakingoms 
institucijoms, kuriuos lemia ataskaitų 
teikimo priežiūros institucijoms 

e) esant finansiniams sunkumams galima 
atšaukti ar atidėti su tuo elementu 
susijusių palūkanų ar dividendų 
mokėjimą.
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reikalavimai, nustatyti atskirų draudimo 
ar perdraudimo įmonių lygmeniu ir 
taikomi pereinamuoju laikotarpiu, 
nurodytu 308a straipsnio 1 dalyje; 
k) kiek tai susiję su 256 straipsnio 1 
dalimi, pakeitimai, kurie yra susiję su 
viešai skelbtinos informacijos turiniu ir 
terminais ir kuriuos lemia viešo 
informacijos skelbimo atskiros draudimo 
ar perdraudimo įmonės lygmeniu 
reikalavimai, taikomi pereinamuoju 
laikotarpiu, nurodytu 308a straipsnio 4 
dalyje.“

7. Pagal 94 straipsnio 2 dalį ir 230 
straipsnį pagrindinių nuosavų lėšų 2 
pakopai laikotarpiui iki 10 metų nuo 310 
straipsnyje nurodytos datos priskiriami 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
kurie buvo išleisti prieš 309 straipsnio 1 
dalyje nurodytą datą ir kurie atitinka 
toliau nurodytus kriterijus:

a) elementas užima žemesnę poziciją negu 
visų draudėjų bei naudos gavėjų ir 
nesubordinuotų kreditorių reikalavimai;
b) elementas yra neterminuotas arba jo 
pradinis terminas yra mažiausiai 5 metai.
Apmokėjimo termino data laikoma 
pirmąja galimybe pagal sutartį apmokėti 
ar išpirkti tą elementą. To elemento 
pakeitimas kitu bent tokios pačios kokybės 
pagrindiniu nuosavų lėšų elementu 
nelaikomas apmokėjimu ar išpirkimu. 
Apsikeitimui arba pakeitimui turi pritarti 
priežiūros institucija.
c) elementas yra apmokėtinas ar 
išpirktinas tik draudimo ar perdraudimo 
įmonės nuožiūra ir negali būti jokių 
ribotų paskatų apmokėti ar išpirkti tą 
elementą anksčiau nei po 10 metų nuo to 
elemento išleidimo dienos. To elemento 
apmokėjimui ar išpirkimui iš anksto turi 
pritarti priežiūros institucija;
d) elementas yra laisvas nuo suvaržymų ir 
nėra susietas su jokiu sandoriu, dėl kurio 
tas elementas galėtų neatitikti 94 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatytų reikalavimų;
e) elementas yra apmokėtas.
8. Į parduodamus vertybinius popierius ar 
kitas vertybiniais popieriais paverstomis 
paskolomis grindžiamas finansines 
priemones, kurie buvo išleisti iki 2011 m. 
sausio 1 d., investuojančioms draudimo ir 
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perdraudimo įmonėms 135 straipsnio 2 
dalies 1a punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2014 m. gruodžio 31 d., 
tačiau tik tokiomis aplinkybėmis, kai 
naujos pagrindinės pozicijos pridedamos 
arba pakeičiamos jų pakaitalais po 
2014 m. gruodžio 31 d.
9. Lygiaverčiais šiai direktyvai pripažintus 
teisės aktus taikančios trečiosios šalys gali 
taikyti pereinamojo laikotarpio 
priemones, lygiavertes nustatytosioms 
šiame straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 466
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 71 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

Valstybės narės mažesnį kaip 25 mlrd. 
EUR bendrą balansą turinčioms 
draudimo ir perdraudimo įmonėms ar 
draudimo ir perdraudimo grupėms, kurios 
310 straipsnyje nurodytą dieną neatitinka 
mokumo kapitalo reikalavimo, gali
nustatyti dvejų metų neviršijantį 
laikotarpį, per kurį jos užtikrins atitikimą, 
su sąlyga, kad tokios įmonės ar grupės 
pagal 138 straipsnio 2 dalį ir 142 straipsnį 
pateikė priežiūros institucijai tvirtinti šiuo 
tikslu jų siūlomas priemones.

Or. en

Pakeitimas 467
Jean-Paul Gauzès



PE472.278v01-00 132/135 AM\877719LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 71 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308b straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kiek tai susiję su 308a straipsnio 7 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai, nuosavų lėšų 
elementai, kuriems taikomi pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl nuosavų lėšų 
elementų klasifikavimo, kurie bus taikomi 
tiems nurodytiems nuosavų lėšų 
elementams, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 36 straipsnį, dėl tų 
nuosavų lėšų elementų;

g) Nukrypstant nuo 94 straipsnio, 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
kurie atitinka Komisijos priimtuose 
deleguotuosiuose aktuose nustatytus 
reikalavimus, kaip nurodyta 308a 
straipsnio 7 dalyje, nuo 2014 m. sausio 
1 d. laikotarpiui iki 20 metų priskiriami 
pagrindinių nuosavų lėšų 2 pakopai.

Or. en

Pakeitimas 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 71 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308b straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kiek tai susiję su 308a straipsnio 7 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai, nuosavų lėšų 
elementai, kuriems taikomi pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl nuosavų lėšų 

g) draudimo įsipareigojimams, 
prisiimtiems anksčiau nei 309 straipsnio 
1 dalyje nurodyta data, kurių atitinkama 
nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal taikomą reglamentavimo tvarką iki 
nurodytos datos nustatoma naudojant 
nelikvidumo priedus, 77a  ir 86 straipsnių 
tikslais bus leidžiama taikyti šį metodą 
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elementų klasifikavimo, kurie bus taikomi 
tiems nurodytiems nuosavų lėšų 
elementams, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 36 straipsnį, dėl tų 
nuosavų lėšų elementų;

apskaičiuojant techninius atidėjinius dar 
10 metų nuo datos, nurodytos 
310 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 469
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 74 punktas
Direktyva 2009/138/EB
311 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„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 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.“

„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 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.“

Valstybės narės užtikrina, kad iki 
309 straipsnyje nurodytos datos priežiūros 
institucijos turėtų užtektinai galių atlikti 
vertinimus, kuriuos reikalaujama atlikti 
pagal 90, 95 straipsnius, 104 straipsnio 
7 dalį, 112, 113, 211, 230 ir 
308 straipsnius.

Or. it

Pagrindimas

Būtina palikti užtektinai laiko nuo teisinio tikrumo, susijusio su deleguotųjų aktų turiniu, 
užtikrinimo iki visiško „Mokumo II“ įgyvendinimo, kad įmonės galėtų pritaikyti savo sistemas 
ir pradėti taikyti reikalingas procedūras. Direktyva „Mokumas II“ bus teisiškai perkeliama 
per tam tikrą apibrėžtą laiką, o priežiūros institucijoms ir pramonei reikės papildomo laiko 
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nuo tada, kai direktyva bus perkelta iki tada, kai ji bus visiškai taikoma.

Pakeitimas 470
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 74 punktas
Direktyva 2009/138/EB
311 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

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 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
309 straipsnyje nurodytos datos priežiūros 
institucijos turėtų užtektinai galių atlikti 
vertinimus, kuriuos reikalaujama atlikti 
pagal 90, 95 straipsnius, 104 straipsnio 
7 dalį, 112, 113, 211, 227, 230, 231, 
233 straipsnio 5 dalį, 260 ir 
308a straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 471
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 74 punktas
Direktyva 2009/138/EB
311 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 

308a ir 308b straipsniai taikomi nuo 
2013 m. sausio 1 d. 1−3, 5–9, 11, 12, 15, 
16 straipsniai, 17 straipsnio 2 dalis, 
19−22, 24, 25, 33, 57 straipsniai, 58 
straipsnio 1−7 dalys, 59–66, 69, 70, 73, 
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taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. 145, 147, 149–161, 168–171, 174–177, 
179–184, 186–189, 191, 193–209, 267–
300, 302, 305–308 straipsniai ir I, II, V, VI 
ir VII priedai taikomi nuo 2014 m. sausio 
1 d. Taip Komisijai turi būti sudaryta 
galimybė priimti būtinas įgyvendinimo 
priemones prieš taikymo pradžios datą.

Or. en

Pakeitimas 472
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

Persvarstymas
Komisija ne vėliau kaip 2015 m. sausio 
1 d., o vėliau kiekvienais metais pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl to, ar EPI pateikė šioje direktyvoje 
numatytus techninių reguliavimo 
standartų ir techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, nesvarbu, ar 
pateikimas privalomas, ar neprivalomas, 
ir pateikia atitinkamus pasiūlymus.

Or. fr


