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Grozījums Nr. 289
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, gan finanšu sistēmu 
kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības 
modeļi atpaliek no finanšu globalizācijas 
un integrētās un savstarpēji saistītās 
realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas 
finanšu tirgiem, kuros arvien vairāk 
finanšu uzņēmumu darbojas pārrobežu 
mērogā. Šī krīze ir atklājusi trūkumus 
tādās jomās kā sadarbība, koordinācija, 
Savienības tiesību aktu konsekventa 
piemērošana un uzticības trūkums starp 
valstu uzraudzības iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls apsvērums — EBI direktīva, EVTI direktīva, EAFPI direktīva, direktīva 
„Omnibus I”.

Grozījums Nr. 290
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Vairākās rezolūcijās, kas pieņemtas 
pirms finanšu krīzes un krīzes laikā, 
Eiropas Parlaments aicināja Eiropas 
mērogā izveidot integrētāku uzraudzības 
sistēmu, kura visiem dalībniekiem 
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Savienības līmenī nodrošinātu patiesi 
līdzvērtīgus darbības nosacījumus un 
kurā atspoguļotos pieaugošā Savienības 
finanšu tirgu integrācija (Eiropas 
Parlamenta 2000. gada 13. aprīļa 
rezolūcijā par Komisijas paziņojumu 
„Finanšu tirgu sistēmas īstenošana –
rīcības plāns”, 2002. gada 21. novembra 
rezolūcijā par pienācīgas uzraudzības 
noteikumiem Eiropas Savienībā, 
2007. gada 11. jūlija rezolūcijā par 
finanšu pakalpojumu politiku laikposmā 
no 2005. līdz 2010. gadam – Baltā 
grāmata, 2008. gada 23. septembra 
rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par 
riska ieguldījumu fondiem un privātā 
kapitāla fondiem un 2008. gada 
9. oktobra rezolūcijā ar ieteikumiem 
Komisijai par Lamfalussy procesa 
turpinājumu – uzraudzības struktūra 
nākotnē, un 2009. gada 22. aprīļa nostājā 
par grozīto priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II), un 2009. gada 
23. aprīļa nostājā par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par kredītvērtējuma aģentūrām).

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls apsvērums — EBI direktīva, EVTI direktīva, EAFPI direktīva, direktīva 
„Omnibus I”.

Grozījums Nr. 291
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Komisija 2008. gada novembrī 
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pilnvaroja Jacques de Larosière vadīto 
augsta līmeņa darba grupu sagatavot 
ieteikumus par to, kā stiprināt Eiropas 
pārraudzības nosacījumus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas Savienības 
iedzīvotājus un atjaunotu uzticību finanšu 
sistēmai. Tās 2009. gada 25. februārī 
publicētajā galīgajā ziņojumā 
(de Larosière ziņojums) augsta līmeņa 
darba grupa ieteica stiprināt uzraudzības 
sistēmas pamatstruktūru, lai turpmāk 
mazinātu iespējamo finanšu krīzu risku 
un smagumu. Tā ieteica īstenot tālejošas 
Savienības finanšu nozares uzraudzības 
sistēmas reformas. De Larosière ziņojumā 
tika arī ieteikts izveidot Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmu (EFUS), ko veidotu 
trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI), 
proti, banku nozarē, vērtspapīru nozarē 
un apdrošināšanas un aroda pensiju 
nozarē, un Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju. 

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls apsvērums — EBI direktīva, EVTI direktīva, EAFPI direktīva, direktīva 
„Omnibus I”.

Grozījums Nr. 292
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
-1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Finanšu stabilitāte ir 
priekšnosacījums, lai reālā ekonomika 
nodrošinātu darba vietas, kreditēšanu un 
izaugsmi. Finanšu krīze ir atklājusi 
būtiskus trūkumus finanšu uzraudzības 
sistēmā, kas nespēja paredzēt 
makrouzraudzības nepilnību negatīvās 
sekas un novērst pārmērīgu risku 
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uzkrāšanos finanšu sistēmā.

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls apsvērums — EBI direktīva, EVTI direktīva, EAFPI direktīva, direktīva 
„Omnibus I”.

Grozījums Nr. 293
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropadome 2009. gada 18. un 
19. jūnija secinājumos ierosināja izveidot 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu, 
kurā būtu trīs jaunas EUI. Sistēmas 
mērķim vajadzētu būt uzlabot valstu 
uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, 
stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību un 
pieņemt vienotu Eiropas noteikumu 
kopumu, kas piemērojams visām vienotā 
tirgus finanšu iestādēm. Tā uzsvēra, ka 
EUI būtu arī jāpiešķir uzraudzības 
pilnvaras attiecībā uz kredītreitingu 
aģentūrām, un aicināja Komisiju izstrādāt
konkrētus priekšlikumus attiecībā uz to, 
kā nodrošināt to, ka EFUS ir nozīmīga 
loma krīzes situācijās.

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls apsvērums — EBI direktīva, EVTI direktīva, EAFPI direktīva, direktīva 
„Omnibus I”.

Grozījums Nr. 294
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēma (EFUS) spētu efektīvi darboties, ir 
vajadzīgas izmaiņas Savienības tiesību 
aktos trīs jauno iestāžu darbības laukā. 
Šādas izmaiņas ietver EUI atsevišķu 
pilnvaru darbības jomas noteikšanu, 
atsevišķu pilnvaru integrāciju pašreizējās 
procedūrās, kas izveidotas ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, un grozījumus, 
kas nodrošinātu EUI nevainojamu un 
efektīvu darbību EFUS kontekstā.

(2) Lai Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēma (EFUS) spētu efektīvi darboties, ir 
vajadzīgas izmaiņas Savienības tiesību 
aktos trīs jauno iestāžu darbības laukā. 
Šādas izmaiņas ietver EUI atsevišķu 
pilnvaru darbības jomas noteikšanu, 
atsevišķu pilnvaru integrāciju pašreizējās 
procedūrās, kas izveidotas ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, grozījumus, kas 
nodrošinātu EUI nevainojamu un efektīvu 
darbību EFUS kontekstā, un budžetu, ko 
pilnībā finansē Kopiena. Ja EUI tiek 
uzticēti jauni uzdevumi, pēc iespējas 
drīzāk jāpielāgo tās budžets, lai 
nodrošinātu jauno uzdevumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēma (EFUS) spētu efektīvi darboties, ir 
vajadzīgas izmaiņas Savienības tiesību 
aktos trīs jauno iestāžu darbības laukā. 
Šādas izmaiņas ietver EUI atsevišķu 
pilnvaru darbības jomas noteikšanu, 
atsevišķu pilnvaru integrāciju pašreizējās 
procedūrās, kas izveidotas ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, un grozījumus, 
kas nodrošinātu EUI nevainojamu un 
efektīvu darbību EFUS kontekstā.

(2) Lai Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēma (EFUS), kas cita starpā var 
palīdzēt radīt atbilstīgus apstākļus 
ilgtermiņa ieguldījumiem, spētu efektīvi 
darboties, ir vajadzīgas izmaiņas 
Savienības tiesību aktos trīs jauno iestāžu 
darbības laukā. Šādas izmaiņas ietver EUI 
atsevišķu pilnvaru darbības jomas 
noteikšanu, atsevišķu pilnvaru integrāciju 
pašreizējās procedūrās, kas izveidotas ar 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, un 
grozījumus, kas nodrošinātu EUI 
nevainojamu un efektīvu darbību EFUS 
kontekstā. Ja tiek mainītas EUI pilnvaras, 
attiecīgas izmaiņas būtu jāveic arī tām 
atvēlētajā budžetā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 296
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības efektivitāti. Regulās par 
EFUS izveidi noteikts, ka EUI var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus jomās, kas 
īpaši noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un 
šie standartu projekti iesniedzami 
Komisijai, lai tos pieņemtu ar deleģētajiem 
vai īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Direktīvā .../.... 
[Omnibus I] ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē.

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības efektivitāti. Regulās par 
EFUS izveidi noteikts, ka EUI var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus jomās, kas 
īpaši noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un 
šie standartu projekti iesniedzami 
Komisijai, lai tos pieņemtu ar deleģētajiem 
vai īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Direktīvā 201078/ES 
attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes 
(Eiropas Banku iestādes), Eiropas 
Uzraudzības iestādes (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes 
(Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) 
pilnvarām ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2002/92/EK,
Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē. Šī direktīva nebūtu 
jāattiecina uz Direktīvu 2003/41/EK, 
kuras pārskatīšanas priekšlikums 
Komisijai jāiesniedz līdz 2012. gada 
beigām.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisija patlaban pārskata Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību un ir nosūtījusi EAFPI uzaicinājumu sniegt 
ieteikumu, kurā norādīti pensiju fondu maksātspējas rezerves līmeņi. Uzaicinājums sniegt 
ieteikumu ietver atbilstīgu ietekmes novērtējumu, un tas palīdzēs sagatavot PKUI II direktīvu, 
ar kuru būs iespējams iepazīties 2012. gada trešajā ceturksnī.

Grozījums Nr. 297
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības efektivitāti. Regulās par 
EFUS izveidi noteikts, ka EUI var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus jomās, kas 
īpaši noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un 
šie standartu projekti iesniedzami 
Komisijai, lai tos pieņemtu ar deleģētajiem 
vai īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Direktīvā .../.... 
[Omnibus I] ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē.

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības vēl lielāku efektivitāti un 
mikrolīmeņa uzraudzības efektīvāku 
īstenošanu. Regulās par EFUS izveidi 
noteikts, ka EUI var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus jomās, kas īpaši 
noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un šie 
standartu projekti iesniedzami Komisijai, 
lai tos pieņemtu ar deleģētajiem vai 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Direktīvā .../.... 
[Omnibus I] ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē.

Or. lt

Grozījums Nr. 298
Rolandas Paksas
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Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības efektivitāti. Regulās par 
EFUS izveidi noteikts, ka EUI var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus jomās, kas 
īpaši noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un 
šie standartu projekti iesniedzami 
Komisijai, lai tos pieņemtu ar deleģētajiem 
vai īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Direktīvā .../.... 
[Omnibus I] ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē.

(3) Līdz ar trīs EUI izveidošanu jāizstrādā 
vienots noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu un tādējādi veicinātu iekšējā 
tirgus darbības vēl lielāku efektivitāti un 
mikrolīmeņa uzraudzības efektīvāku 
īstenošanu. Regulās par EFUS izveidi 
noteikts, ka EUI var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus jomās, kas īpaši 
noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, un šie 
standartu projekti iesniedzami Komisijai, 
lai tos pieņemtu ar deleģētajiem vai 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. un 291. pantu. Tā kā Direktīvā .../.... 
[Omnibus I] ir noteikts pirmais šādu jomu 
kopums, šai direktīvai būtu jānosaka 
nākamais jomu kopums, jo īpaši attiecībā 
uz Direktīvu 2003/71/EK un 
Direktīvu 2009/138/EK, neskarot citu jomu 
iekļaušanu nākotnē.

Or. lt

Grozījums Nr. 299
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvā „Maksātspēja II” paredzēto 
īstenošanas pasākumu sagatavošana un
konsultēšanās saistībā ar tiem ir gandrīz 
pabeigta un tāpēc, lai drīzumā pabeigtu 
procesu, šie īstenošanas pasākumi ir 
jāpabeidz. Būtu jāveic turpmāki 
pielāgojumi, ievērojot procedūras, kas 
attiecas uz deleģētajiem aktiem un 
regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, 
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kā noteikts šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā īstenošanas aktu 
vispārējo raksturu, jāparedz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome var izteikt 
iebildumus pret deleģēto aktu vai 
regulatīvo tehnisko standartu trīs mēnešu 
laikā no to paziņošanas dienas. Turklāt 
jāparedz, ka pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo termiņu var 
pagarināt vēl par trīs mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jaunajā uzraudzības sistēmā, ko 
izveido ar EFUS, valstu uzraudzības 
iestādēm būs cieši jāsadarbojas ar EUI. 
Attiecīgo tiesību aktu grozījumiem 
jānodrošina, ka nav juridisku šķēršļu 
informācijas apmaiņas pienākumiem, kuri 
ietverti Komisijas ierosinātajās regulās, ar 
ko izveido EUI.

(15) Jaunajā uzraudzības sistēmā, ko 
izveido ar EFUS, valstu uzraudzības 
iestādēm būs cieši jāsadarbojas ar EUI. 
Attiecīgo tiesību aktu grozījumiem 
jānodrošina, ka nav juridisku šķēršļu 
informācijas apmaiņas pienākumiem, kuri 
ietverti Komisijas ierosinātajās regulās, ar 
ko izveido EUI, un ka informācijas 
sniegšana nerada nevajadzīgu birokrātiju.

Or. hu
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Grozījums Nr. 302
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Sabiedrības visu aktīvu saraksts ir 
būtisks, lai uzraudzības iestādes varētu 
pienācīgi novērtēt finansiālos riskus. Tas 
ir īpaši svarīgi, piemērojot 
Direktīvu 2009/138/EK, jo sabiedrībām ir 
tiesības izvēlēties ieguldījumu veidu, 
ievērojot piesardzības principu. Tāpēc 
jāparedz, ka dalībvalstis var pieprasīt 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām iesniegt uzraudzības 
iestādēm visu aktīvu sadalījumu pa 
posteņiem, ja šāda informācija ir 
vajadzīga, lai kompetentās iestādes varētu 
efektīvi veikt uzraudzības funkciju.

Or. en

Pamatojums

EAFPI ierosinātais aktīvu saraksts sīki izstrādāta ieguldījumu uzskaitījuma veidā sniedz 
informāciju, kas ir būtiska uzraudzības veikšanai saskaņā ar direktīvu „Maksātspēja II”. Šādi 
uzskaitījumi nodrošina iespēju pienācīgi novērtēt finansiālos riskus, kas ir vēl svarīgāk, 
piemērojot direktīvu „Maksātspēja II”, jo sabiedrībām būs tiesības izvēlēties ieguldījumu 
veidu, ievērojot piesardzības principu.

Grozījums Nr. 303
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības varētu veikt konsekventu 

(17) Lai saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības varētu veikt konsekventu 
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tehnisko rezervju aprēķinu, centrālajai 
iestādei ir jāaprēķina, jāpublicē un 
jāatjauno tehniskā informācija par bezriska
procentu likmju termiņstruktūru, kurā ņem
vērā finanšu tirgu apsvērumus, un iestādei 
tas būtu jādara regulāri. Tā kā šie 
uzdevumi ir saistīti ar tehniskiem un 
apdrošināšanas jautājumiem, tas jāveic 
EAFPI.

tehnisko rezervju aprēķinu, centrālajai 
iestādei regulāri ir jāaprēķina, jāpublicē un 
jāatjauno tehniskā informācija par bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru, ņemot 
vērā finanšu tirgu apsvērumus. Bezriska 
procentu likmju termiņstruktūras 
aprēķina metodēm jābūt pārredzamām, lai 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības varētu izmantot šo 
termiņstruktūru savā riska pārvaldības 
politikā. Tā kā šie uzdevumi ir saistīti ar 
tehniskiem un apdrošināšanas jautājumiem, 
tas jāveic EAFPI.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Izstrādājot jauno konsultatīvās 
uzraudzības režīmu, jāizvairās no 
nevēlamas ietekmes uz apdrošināšanas 
uzņēmējdarbību ar ilgtermiņa garantijām. 
Tirgus darbības traucējumi un 
iejaukšanās attiecībā uz esošiem 
produktiem, ciktāl ir iespējams no tiem 
izvairīties, ir jāierobežo. Šim aspektam 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai izvairītos no 
mākslīgi radītas tehnisko noteikumu 
nepastāvības un no tā, ka izmantojamais 
pašu kapitāls pārsniedz kapitāla prasības. 
To jāpanāk, galvenokārt veicot attiecīgās 
bezriska procentu likmju termiņstruktūras 
savlaicīgu ekstrapolāciju. Pieņemot 
deleģētos aktus un īstenošanas aktus, 
Komisijai jānodrošina arī, lai netiktu 
radīta negatīva ietekme uz 
apdrošināšanas darbību ar ilgtermiņa 
garantijām nepārtrauktību un turpmāku 
attīstību.
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Or. en

Grozījums Nr. 305
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka tehniskie 
sākumdati maksātspējas kapitāla prasības 
(MKP) aprēķināšanai, izmantojot standarta 
formulu, tiek nodrošināti saskaņoti, 
piemēram, lai saskaņota pieeja tiktu 
izmantota attiecībā uz vērtējumiem,
jāuzdod EAFPI veikt konkrētus 
uzdevumus. Detalizēts apraksts, kādā veidā 
veicami šie uzdevumi, jāprecizē 
pasākumos, kas piemērojami ar deleģēto 
aktu.

(18) Lai nodrošinātu, ka tehniskie 
sākumdati maksātspējas kapitāla prasības 
(MKP) aprēķināšanai, izmantojot standarta 
formulu, tiek nodrošināti saskaņoti, 
jāuzdod EAFPI veikt konkrētus 
uzdevumus. Detalizēts apraksts, kādā veidā 
veicami šie uzdevumi, jāprecizē 
pasākumos, kas piemērojami ar deleģēto 
aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāveicina starptautiskā konverģence 
par labu uz riska apsvērumiem balstītam 
maksātspējas režīmam. Lai ņemtu vērā to, 
ka kādai trešai valstij varētu būt vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai pieņemtu un ieviestu 
maksātspējas režīmu, kas pilnībā atbilstu 
kritērijiem, lai to varētu atzīt par 
līdzvērtīgu, ir jādod Komisijai iespēja 
paredzēt pasākumus, izmantojot deleģēto 
aktu, ar ko nosaka pārejas noteikumus, 
kuri piemērojami šo trešo valstu režīmiem, 
jo īpaši, ja valsts ir apņēmusies tuvināties 

(22) Ir jāveicina starptautiskā konverģence 
par labu uz riska apsvērumiem balstītam 
maksātspējas režīmam. Lai ņemtu vērā to, 
ka kādai trešai valstij varētu būt vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai pieņemtu un ieviestu 
maksātspējas režīmu, kas pilnībā atbilstu 
kritērijiem, lai to varētu atzīt par 
līdzvērtīgu, ir jāparedz nosacījumi, kuri 
piemērojami šo trešo valstu režīmiem, lai 
šīs trešās valstis varētu atzīt par pagaidām 
līdzvērtīgām. Tas jādara, ņemot vērā 
drīzumā pieņemamos direktīvas 
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režīmam, kas līdzvērtīgs 
Direktīvā 2009/138/EK norādītajam.

„Maksātnespēja II” īstenošanas 
pasākumu tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāveicina starptautiskā konverģence 
par labu uz riska apsvērumiem balstītam 
maksātspējas režīmam. Lai ņemtu vērā to, 
ka kādai trešai valstij varētu būt vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai pieņemtu un ieviestu 
maksātspējas režīmu, kas pilnībā atbilstu 
kritērijiem, lai to varētu atzīt par 
līdzvērtīgu, ir jādod Komisijai iespēja 
paredzēt pasākumus, izmantojot deleģēto 
aktu, ar ko nosaka pārejas noteikumus, kuri 
piemērojami šo trešo valstu režīmiem, jo 
īpaši, ja valsts ir apņēmusies tuvināties 
režīmam, kas līdzvērtīgs 
Direktīvā 2009/138/EK norādītajam.

(22) Ir jāveicina starptautiskā konverģence 
par labu uz riska apsvērumiem balstītam 
maksātspējas režīmam. Lai ņemtu vērā to, 
ka kādai trešai valstij varētu būt vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai pieņemtu un ieviestu 
maksātspējas režīmu, kas pilnībā atbilstu 
kritērijiem, lai to varētu atzīt par 
līdzvērtīgu, ir jādod Komisijai iespēja 
paredzēt pasākumus, izmantojot deleģēto
aktu, ar ko nosaka pārejas noteikumus, kuri 
piemērojami šo trešo valstu režīmiem, jo 
īpaši, ja valsts ir apņēmusies tuvināties 
režīmam, kas līdzvērtīgs 
Direktīvā 2009/138/EK norādītajam.
Turklāt attiecībā uz trešām valstīm 
jāuzsver, ka ar uzraudzību, kas balstīta uz 
riska apsvērumiem, vien nepietiek, bet 
tām jāizveido Eiropas Savienībā 
pastāvošajām līdzīgas grupas uzraudzības 
sistēmas.

Or. hu

Grozījums Nr. 308
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Maksātspējas kapitāla prasības 
aprēķināšanā veselības apdrošināšanai 
būtu jāņem vērā valsts izlīdzināšanas 
sistēmas un jāatspoguļo izmaiņas valsts 
tiesību aktos veselības jomā, jo tie šajos 
valstu veselības apdrošināšanas tirgos ir 
apdrošināšanas sistēmas būtiska daļa.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs veselības aprūpes tirgū valsts veselības apdrošināšanas tirgus ir kļuvis par 
privāto veselības apdrošināšanas tirgu, kuram līdzās pastāv valsts regulējums un 
izlīdzināšanas sistēmas. Tādējādi iedzīvotāji var iegādāties veselības apdrošināšanas 
produktus, un tas jāņem vērā maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā.

Grozījums Nr. 309
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ņemot vērā finanšu krīzi un 
procikliskos mehānismus, kas veicināja 
krīzes sākšanos un pastiprināja tās sekas, 
Finanšu stabilitātes padome (FSP), 
BBUK un G20 valstis sniedza ieteikumus, 
lai mazinātu finanšu noteikumu 
prociklisko ietekmi. Minētie ieteikumi kā 
finanšu sistēmas būtiskas sastāvdaļas tieši 
attiecas uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Ir lietderīgi nodrošināt, ka 
maksātspējas kapitāla prasību aprēķinā 
ņem vērā makrofinansiālo vidi, kurā 
darbojas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības. Tāpēc 
šādām sabiedrībām jāpieprasa turēt 
kapitāla rezerves cikliskuma mazināšanai, 
ko palielina, kad aktīvu vērtības celšanās 
finanšu tirgos tiek saistīta ar sistēmas 
līmeņa riska rašanos, un samazina krīzes 
laikā. Tāpēc kapitāla rezervju cikliskuma 
mazināšanai līmenim būtu jāmainās, 
ņemot vērā iespējamās nestabilitātes 
tendences vai tā dēvētos „burbuļus” 
finanšu tirgos, un rezervju var arī nebūt. 
Tādējādi tiks ierobežota iespēja pārkāpt 
maksātspējas kapitāla prasību, 
neizmantojot sākotnējo parametru, ko 
izmanto tirgus tendencēm atbilstoša 
novērtējuma veikšanai, pagaidu 
retrospektīvu pielāgošanu.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai manipulētu ar pasīvu vērtību, paaugstinot diskonta likmi, izmantojot tā saukto 
„nelikviditātes prēmiju”, ir lietderīgāk nodrošināt atbilstību KPD4 direktīvai un pieprasīt 
palielināt kapitālu papildus MKP, ja rodas aizdomas par aktīvu burbuļu rašanos, lai, sākoties 
krīzei, uzņēmumiem nenāktos pārkāpt MKP un nelabvēlīgos apstākļos palielināt kapitālu. 
Tāpēc tiek ierosināts izveidot rezerves cikliskuma mazināšanai, kas līdzīgas rezervēm, ko 
veido bankas un ko paredzējusi EAFPI (ierosinājusi ESRK).

Grozījums Nr. 311
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
28.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Lai panāktu saskaņotu piemērošanu 
un nodrošinātu makrouzraudzību 
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Savienībā, ir lietderīgi Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģijai (ESRK) izstrādāt 
principus, kas pielāgoti Savienības 
ekonomikai un ir piemēroti, lai uzraudzītu 
rezervju cikliskuma mazināšanai 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

ESRK uzdevumam jābūt koordinēt makrouzraudzības pasākumu cikliskuma mazināšanai 
izmantošanu starpvalstu un starpnozaru līmenī.

Grozījums Nr. 312
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
28.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28d) Finanšu krīze lika saprast, ka 
finanšu iestādes patiešām nepietiekami 
novērtēja darījumu partneru kredītriska 
līmeni, kas saistīts ar ārpusbiržas (OTC) 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem. 
Tāpēc G20 valstis 2009. gada septembrī 
aicināja lielākai daļai OTC atvasināto 
finanšu instrumentu veikt centrālu 
mijieskaitu, izmantojot centrālā 
mijieskaita darījumu starpniekiestādi 
(CCP). Turklāt tās aicināja OTC 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem, 
kuriem nevar veikt centrālu mijieskaitu, 
piemērot augstākas kapitāla prasības, lai 
pienācīgi ņemtu vērā ar tiem saistīto 
paaugstināto risku.

Or. en

Pamatojums

Apdrošinātāji, tāpat kā kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības, izmantojot visus stimulus, 
jāmudina izmantot CCP saskaņā ar EMIR regulu. Būtisks stimuls ir noteikums par mazāku 
kapitāla apmēru MKP aprēķinā atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuriem veic centrālu 
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mijieskaitu, izmantojot CCP, nevis divpusējas vienošanās (pamatojoties uz KPD4 direktīvas 
57. apsvērumu).

Grozījums Nr. 313
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šās direktīvas mērķus, proti, iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, nodrošinot 
augsta līmeņa efektīvu un konsekventu 
uzraudzības regulējumu un uzraudzību, 
apdrošinājuma ņēmēju un saņēmēju — un 
tādējādi uzņēmēju un patērētāju —
aizsardzību, finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
aizsardzību, finanšu sistēmas stabilitātes 
saglabāšanu un starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas nostiprināšanu, nav 
iespējams pietiekamā mērā sasniegt 
dalībvalstu līmenī, un rīcības vērienīguma 
dēļ šie mērķi ir labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, tāpēc Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai.

(31) Šās direktīvas mērķus, proti, iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, nodrošinot 
augsta līmeņa efektīvu un konsekventu 
uzraudzības regulējumu un uzraudzību, 
apdrošinājuma ņēmēju un saņēmēju — un 
tādējādi uzņēmēju un patērētāju —
aizsardzību, finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
aizsardzību, finanšu sistēmas stabilitātes 
saglabāšanu un starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas nostiprināšanu, nav 
iespējams pietiekamā mērā sasniegt 
dalībvalstu līmenī, un rīcības vērienīguma 
dēļ šie mērķi ir labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, tāpēc Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai, un, kas ir īpaši svarīgi, 
nenosaka maksātspējas prasības fondēto 
pensiju sabiedrībām.

Or. de

Grozījums Nr. 314
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
-1. pants – 1. punkts (jauns)
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Direktīva 2002/92/EK
3. pants – 2. punkta – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 3. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
„Dalībvalstis regulāri dara zināmu 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei (EAFPI), kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1093/2010, informācijas punkta 
apkopoto informāciju, un EAFPI to 
publicē savā tīmekļa vietnē.”

Or. en

Grozījums Nr. 315
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
13. pants – 32.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 13. pantā iestarpina šādu 
punktu:
„32a) „pilnvarota centrālā mijieskaita 
darījumu starpniekiestāde” ir centrālā 
mijieskaita darījumu starpniekiestāde, kas 
piedāvā atvasināto finanšu instrumentu 
mijieskaita pakalpojumus, kas pilnvarota 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../2011 
[EMIR];”

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 105. panta 6. punkta un 111. panta 1. punkta fa) apakšpunkta (jauns) grozījumiem 
par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku.
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Grozījums Nr. 316
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus attiecībā uz 
2. punktu, lai precizētu galvenos aspektus, 
par kuriem jāizpauž apkopotie statistikas 
dati, kā arī izpaužamās informācijas 
formu, struktūru, satura rādītāju un 
publicēšanas datumu.

4. Lai nodrošinātu šā panta 2. punkta 
vienveidīgu piemērošanu, EAFPI izstrādā 
īstenošanas tehnisko standartu projektus, 
precizējot galvenos aspektus, par kuriem 
jāizpauž apkopotie statistikas dati, un 
nosakot šajā pantā paredzētās izpaužamās 
informācijas formu, struktūru, satura 
rādītāju un publicēšanas datumu.

EAFPI iesniedz minēto īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai 
līdz 2012. gada 1. jūlijam.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
attiecībā uz deleģēto aktu un regulatīvo 
tehnisko standartu dalījumu, visi deleģētie 
akti, kuriem paredzēts regulatīvo tehnisko 
standartu statuss, to iegūst trīs gadus pēc 
šīs direktīvas publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu jauno aspektu, ko referents ir ņēmis vērā, 
izstrādājot šo ziņojumu, ir svarīgi paredzēt EAFPI pietiekami daudz laika, lai tā varētu 
pielāgoties savai jaunajai funkcijai. Šis grozījums atvieglos situāciju saistībā ar RTS.

Grozījums Nr. 318
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu aizstāj ar šādu daļu:
„i) iepriekš noteiktos laikposmos — ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības uzņēmējdarbībai raksturīgā 
riska sarežģītība un pakāpe ir pietiekami 
zema un ja ir skaidri redzams, ka 
sabiedrībām radītais slogs ir lielāks par 
ieguvumu no informācijas sniegšanas, 
EAFPI atvieglo mazo un vidējo 
uzņēmumu pienākumu regulāri sniegt 
informāciju, pieprasot tikai informāciju, 
kas gada laikā būtiski mainījusies, ar 
nosacījumu, ka ne retāk kā vienu reizi 
gadā tiek sniegta pilnīga informācija;”

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai netiktu radīts pārāk liels slogs MVU, pieprasot reizi ceturksnī sniegt 
pārskatus, taču uzraudzības iestādēm jāparedz iespēja iegūt attiecīgo informāciju vismaz no 
lieliem un sistēmiski nozīmīgiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 319
Arlene McCarthy
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu aizstāj ar šādu daļu:
„i) iepriekš noteiktos laikposmos —
regulāri iesniedzamajos uzraudzības 
pārskatos par periodiem, kas īsāki par 
12 mēnešiem, iekļauj tikai informāciju, 
kas gada laikā būtiski mainījusies vai ir 
vajadzīga, lai kompetentās iestādes varētu 
efektīvi veikt savu uzraudzības funkciju;”

Or. en

Pamatojums

EAFPI ierosinātais aktīvu saraksts sīki izstrādāta ieguldījumu uzskaitījuma veidā sniedz 
informāciju, kas ir būtiska uzraudzības veikšanai saskaņā ar direktīvu „Maksātspēja II”. Šādi 
uzskaitījumi nodrošina iespēju pienācīgi novērtēt finansiālos riskus, kas ir vēl svarīgāk, 
piemērojot direktīvu „Maksātspēja II”, jo sabiedrībām būs tiesības izvēlēties ieguldījumu 
veidu, ievērojot piesardzības principu.

Grozījums Nr. 320
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu aizstāj ar šādu daļu:
„i) iepriekš noteiktos laikposmos —
regulāri iesniedzamajos uzraudzības 
pārskatos par periodiem, kas īsāki par 
12 mēnešiem, mazie un vidējie uzņēmumi 
iekļauj tikai informāciju, kas gada laikā 



PE472.278v01-00 24/133 AM\877719LV.doc

LV

būtiski mainījusies;”

Or. en

Grozījums Nr. 321
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu aizstāj ar šādu daļu:
„i) iepriekš noteiktos laikposms, 
pamatojoties uz savlaicīgi apkopotu 
informāciju, lai nodrošinātu efektīvu 
uzraudzību;”

Or. pt

Grozījums Nr. 322
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) Panta 2. punktā iestarpina šādu 
apakšpunktu:
„aa) atbrīvot apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības no 
pienākuma iesniegt informāciju, kas 
noteikta deleģētajos aktos saskaņā ar 
6. punktu, ja pārapdrošināšanas vai 
apdrošināšanas sabiedrības veic darbību 
tikai dalībvalstī, kur tām izsniegta 
licence;”
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz valstu sabiedrībām un grupām valstu uzraudzības iestādēm jāparedz iespēja 
noteikt būtiskāko informāciju, kas vienu reizi ceturksnī vai gadā jāiesniedz valsts līmenī.

Grozījums Nr. 323
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) Panta 2. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Dalībvalstis pieprasa apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām iesniegt 
uzraudzības iestādēm visu aktīvu 
sadalījumu pa posteņiem.” 

Or. pt

Grozījums Nr. 324
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) Panta 2. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Dalībvalstis pieprasa apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām kā daļu 
no regulāri iesniedzamajiem pārskatiem 
vai kā īpašu pārskatu iesniegt uzraudzības 
iestādēm visu aktīvu sadalījumu pa 
posteņiem tikai tādā gadījumā, ja šāda 
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informācija ir vajadzīga, lai kompetentās 
iestādes varētu efektīvi veikt savu 
uzraudzības funkciju.”

Or. en

Pamatojums

EAFPI ierosinātais aktīvu saraksts sīki izstrādāta ieguldījumu uzskaitījuma veidā sniedz 
informāciju, kas ir būtiska uzraudzības veikšanai saskaņā ar direktīvu „Maksātspēja II”. Šādi 
uzskaitījumi nodrošina iespēju pienācīgi novērtēt finansiālos riskus, kas ir vēl svarīgāk, 
piemērojot direktīvu „Maksātspēja II”, jo sabiedrībām būs tiesības izvēlēties ieguldījumu 
veidu, ievērojot piesardzības principu.

Grozījums Nr. 325
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) Panta 2. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Dalībvalstis tikai izņēmuma gadījumos 
var pieprasīt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām iesniegt 
uzraudzības iestādēm visu aktīvu 
sadalījumu pa posteņiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 326
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) Panta 2. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Dalībvalstis, pieprasot apdrošināšanas 
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sabiedrībām regulāri iesniegt visu aktīvu 
sadalījumu pa posteņiem, var atbrīvot no 
pienākuma regulāri iesniegt pārskatus 
mazās apdrošināšanas sabiedrības, ja ir 
skaidri redzams, ka sabiedrībām radītais 
slogs ir lielāks par ieguvumu no 
informācijas sniegšanas.”

Or. en

Grozījums Nr. 327
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) Panta 2. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Ja dalībvalstis pieprasa apdrošināšanas 
sabiedrībām iesniegt visu aktīvu 
sadalījumu pa posteņiem, tās mazajām un 
vidējām sabiedrībām piemēro atvieglotu 
pārskatu iesniegšanas pienākumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 328
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) Panta 4. punktam pievieno šādu 
ievilkumu:
ca) „to iesniedz laikposmos, kas atbilst 
efektīvai uzraudzībai, vēlams, vienu reizi 
ceturksnī.”

Or. pt

Grozījums Nr. 329
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus, precizējot 1.–
4. punktā minēto informāciju, lai 
nodrošinātu uzraudzības pārskatu 
pienācīgu konverģenci.

6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu attiecībā uz šo pantu, 
EAFPI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, precizējot 1.–
4. punktā minēto informāciju, termiņus un 
iespējamo termiņu pagarinājumu 
nosacījumus.

EAFPI iesniedz minēto regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Pantā iestarpina šādu punktu:

„5.a Neskarot uzraudzības iestāžu 
kolēģijas kompetenci, iesaistītās
uzraudzības iestādes dara visu iespējamo, 
lai kolēģijas loceklēm darītu zināmu savu 
lēmumu noteikt apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības kapitāla 
palielinājumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 331
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) Pantā iestarpina šādu punktu:

„5.b Ja uzraudzības iestāžu kolēģijā rodas 
atšķirīgi viedokļi par iesaistītās 
uzraudzības iestādes lēmumu 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajos 
gadījumos noteikt apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības kapitāla 
palielinājumu, grupas uzraudzības iestāde 
vai kāda no citām iesaistītajām
uzraudzības iestādēm var apspriesties ar 
EAFPI. Apspriešanās ar EAFPI notiek 
viena mēneša laikā, un par to tiek 
informētas visas iesaistītās uzraudzības 
iestādes. Ja notikusi apspriešanās ar 
EAFPI, iesaistītā uzraudzības iestāde 
pirms lēmuma pieņemšanas pienācīgi 
ņem vērā EAFPI pieteikumu. EAFPI 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
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19. panta 2. punktu šajā posmā veic 
starpnieka funkciju.”

Or. en

Pamatojums

EAFPI piešķirtās starpnieka pilnvaras.

Grozījums Nr. 332
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) Pantā iestarpina šādu punktu:
„5.c Ja 7. punktā minētā laikposma 
beigās kolēģija nav panākusi vienošanos 
un grupas uzraudzības iestāde vai kāda 
no iesaistītajām uzraudzības iestādēm ir 
nodevusi jautājumu EAFPI saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. pantu, 
attiecīgā uzraudzības iestāde atliek 
lēmuma pieņemšanu un gaida jebkādu 
lēmumu, ko pieņem EAFPI saskaņā ar 
minētās regulas 19. panta 3. punktu, un 
pieņem savu lēmumu saskaņā ar EAFPI 
lēmumu.
Panta 6. un 7. punktā minēto laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas 19. panta 2. punkta 
nozīmē. EAFPI pieņem lēmumu divu 
mēnešu laikā. Jautājumu nenodod 
EAFPI pēc 6. punktā minētā laikposma 
beigām vai pēc vienošanās, kas panākta 
iesaistīto uzraudzības iestāžu starpā.”

Or. en
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Pamatojums

EAFPI piešķirtās starpnieka pilnvaras.

Grozījums Nr. 333
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta pirmajā apakšpunktā minētos 
īstenošanas tehniskos standartus pieņem 
saskaņā ar Regulas …/… [EAFPI]
15. pantu.

Šā panta pirmajā apakšpunktā minētos 
īstenošanas tehniskos standartus pieņem 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010
15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus iesniegšanai Komisijā 
līdz 2011. gada 31. decembrim.

EAFPI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus iesniegšanai Komisijā 
līdz 2012. gada 30. septembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2009/138/EK
37. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Pantam pievienot šādu punktu:

„7.a Lai nodrošinātu šā panta vienveidīgu 
piemērošanu, EAFPI izstrādā īstenošanas 
tehnisko standartu projektus, precizējot 
1.–4. punktā minētās informācijas ārējās 
revīzijas apjomu un nosacījumus.
EAFPI iesniedz minēto īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai 
līdz 2013. gada 1. janvārim.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā „Maksātspēja II” prasītā bilance lielā mērā atšķiras no uzņēmumu pārskatiem, un 
tāpēc šādai revīzijai ir jābūt obligātai.

Grozījums Nr. 336
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/138/EK
50. pants – 1. punkta – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus, lai sīkāk 
precizētu:

1. EAFPI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai sīkāk precizētu:

Or. en
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Grozījums Nr. 337
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/138/EK
50. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EAFPI iesniedz minēto regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/138/EK
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt 
45. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā 
novērtējuma pienācīgu konverģenci, 
saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, kuros sīkāk 
precizē šā novērtējuma elementus.

2. Gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt 
45. panta 1. punktā minētā novērtējuma 
pienācīgu konverģenci, EAFPI var 
izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu 
projektus, kuros sīkāk precizē šā 
novērtējuma elementus.

EAFPI iesniedz minēto īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts
Direktīva 2009/138/EK
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, lai 
noteiktu piemērošanas kārtību, kādā 
piemērojams 53., 54. un 55. pants, kas 
papildināti ar šajā pantā minētajiem 
deleģētajiem aktiem, attiecībā uz šajos 
deleģētajos aktos ietvertajiem 
jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
izpaužamās informācijas formātu.

Lai nodrošinātu šīs iedaļas vienveidīgu 
piemērošanu, EAFPI izstrādā īstenošanas 
tehnisko standartu projektus, lai sīkāk 
precizētu:

a) procedūras, kas jāievēro, un veidlapas 
un formātu, kas jāizmanto;
b) revidenta veiktā ārējā novērtējuma 
apjomu un prasības.

Or. en

Pamatojums

Tā kā saskaņotā informācija tiks publicēta, arī šīs informācijas ticamības līmenis ir jānosaka, 
pamatojoties uz saskaņotiem standartiem. Tehniskie standarti ir piemērots instruments šā 
mērķa sasniegšanai un ļauj izmantot gūto pieredzi uzraudzības jomā.

Grozījums Nr. 340
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts
Direktīva 2009/138/EK
56. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šīs iedaļas vienveidīgu 
piemērošanu, EAFPI izstrādā īstenošanas 
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tehnisko standartu projektus, precizējot 
51., 53., 54. un 55. pantā minētās 
informācijas ārējās revīzijas apjomu un 
nosacījumus.
EAFPI iesniedz minēto īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai 
līdz 2013. gada 1. janvārim.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā „Maksātspēja II” prasītā bilance lielā mērā atšķiras no uzņēmumu pārskatiem, un 
tāpēc šādai revīzijai ir jābūt obligātai.

Grozījums Nr. 341
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Direktīvas 65. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

„65. pants
Informācijas apmaiņa dalībvalstu 

uzraudzības iestāžu starpā
Direktīvas 64. pants neaizliedz 
informācijas apmaiņu starp dažādu 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm vai starp 
uzraudzības iestādēm un EAFPI. Uz šādu 
informāciju attiecas dienesta noslēpuma 
glabāšanas pienākums, kā norādīts 
64. pantā.”

Or. en



PE472.278v01-00 36/133 AM\877719LV.doc

LV

Pamatojums

Grozījumu izdara, lai likvidētu šķēršļus informācijas apmaiņai valstu uzraudzības iestāžu un 
EAFPI starpā.

Grozījums Nr. 342
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Direktīvas 70. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

„70. pants
Informācijas nodošana centrālajām 

bankām, monetārajām iestādēm, 
maksājumu sistēmu uzraudzības iestādēm 

un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai
1. Neskarot šo iedaļu, uzraudzības iestāde 
savu pienākumu izpildei paredzēto 
informāciju drīkst sniegt šādām iestādēm:
a) centrālās bankas, kas ietilpst Eiropas 
Centrālo banku sistēmā (ieskaitot ECB), 
un citas struktūras ar līdzīgu funkciju kā 
monetārām iestādēm, ja šī informācija ir 
būtiska šo iestāžu attiecīgo tiesību aktos 
noteikto uzdevumu izpildei, tostarp 
monetārās politikas īstenošanai un ar to 
saistītās likviditātes nodrošināšanai, 
norēķinu, mijieskaita un vērtspapīru 
norēķinu sistēmu uzraudzībai un finanšu 
sistēmas stabilitātes nodrošināšanai;
b) attiecīgā gadījumā — citas valsts 
iestādes, kas atbildīgas par norēķinu 
sistēmu pārraudzību, un
c) Eiropas Sistēmisko risku kolēģija 
(ESRK), ja attiecīgā informācija ir 
būtiska tās uzdevumu izpildei.
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2. Šīs iestādes vai struktūras drīkst arī 
paziņot uzraudzības iestādēm šādu 
informāciju, kas tām var būt vajadzīga 
67. panta izpildei. Uz šādu informāciju 
attiecas dienesta noslēpuma glabāšanas 
noteikumi, kas paredzēti šajā iedaļā.
3. Ārkārtas situācijās, tostarp situācijā, 
kas minēta Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
18. pantā, dalībvalstis atļauj 
kompetentajām iestādēm nekavējoties 
paziņot informāciju centrālajām bankām, 
kas ietilpst Eiropas Centrālo banku 
sistēmā (ieskaitot ECB), ja attiecīgā 
informācija ir būtiska to tiesību aktos 
noteikto uzdevumu izpildei, tostarp 
monetārās politikas īstenošanai un ar to 
saistītās likviditātes nodrošināšanai, 
norēķinu, mijieskaita un vērtspapīru 
norēķinu sistēmu uzraudzībai un finanšu 
sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, un 
ESRIK, ja attiecīgā informācija ir būtiska 
tās uzdevumu izpildei.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot minētos noteikumus par informācijas apmaiņu ar terminiem, 
kas lietoti citās finanšu nozares direktīvās (it īpaši Direktīvā 2006/48/EK), paredzēt rīcību 
ārkārtas situācijās un nodrošināt ESRK pieeju uzraudzības iestāžu sniegtajai informācijai.

Grozījums Nr. 343
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
75. pants – 1. punkta – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Panta 1. punktam pievieno šādu daļu:
„Ja aktīvu vai pasīvu kategorijai a) vai 
b) apakšpunktā paredzētais novērtējums 
var radīt prociklisku ietekmi, attiecīgo 
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aktīvu vai pasīvu vērtības aprēķinā ņem 
vērā piesardzības rezervi, lai mazinātu 
prociklisko ietekmi.”

Or. en

Grozījums Nr. 344
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
75. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Panta 1. punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„b) pasīvus novērtē summā, par kādu tos 
varētu nodot vai izpildīt darījumā starp 
informētām, ieinteresētām un 
neatkarīgām pusēm. Tehnisko rezervju 
novērtējumā neņem vērā informāciju par 
aktīviem, kas raksturīgi apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas sabiedrībām.”

Or. fr

Pamatojums

Pamato direktīvas „Maksātspēja II” noteikumus — aktīvu un pasīvu atsevišķs novērtējums.

Grozījums Nr. 345
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 2. Lai nodrošinātu konsekventu 
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301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus, nosakot 1. punktā 
norādītajā aktīvu un pasīvu novērtēšanā 
izmantojamās metodes un pieņēmumus.

saskaņošanu attiecībā uz aktīvu un pasīvu 
novērtēšanu, EAFPI izstrādā regulatīvo 
tehnisko standartu projektus, nosakot:

a) panta 1. punktā norādītajā aktīvu un 
pasīvu novērtēšanā izmantojamās metodes 
un pieņēmumus, tostarp trešajā daļā 
minētās aktīvu un pasīvu kategorijas;
b) starptautiskos grāmatvedības 
standartus, ko apstiprinājusi Komisija 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 un 
kas atbilst 1. punktā norādītajai aktīvu un 
pasīvu novērtēšanas pieejai;
c) novērtēšanas pieejas, ja noteiktās tirgus 
cenas nav pieejamas vai neatbilst 
1. punktā norādītajai aktīvu un pasīvu 
novērtēšanas pieejai;
d) alternatīvas novērtēšanas metodes, ko 
izmanto, ja starptautiskie grāmatvedības 
standarti, ko apstiprinājusi Komisija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, 
noteiktā laikposmā vai pastāvīgi neatbilst 
1. punktā noteiktajai aktīvu un pasīvu 
novērtēšanas pieejai.
EAFPI iesniedz minēto regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai 
līdz 2012. gada 1. martam. Komisijai 
piešķir pilnvaras pieņemt pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
76. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Direktīvas 76. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Tehnisko rezervju vērtība atbilst 
summai, kas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām būtu 
jāmaksā, ja tām būtu nekavējoties 
jānodod apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas saistības citai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībai. Tehnisko rezervju vērtību 
neietekmē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības turētie 
aktīvi.”

Or. fr

Pamatojums

Pamato direktīvas „Maksātspēja II” noteikumus — aktīvu un pasīvu atsevišķs novērtējums.

Grozījums Nr. 347
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
77. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Direktīvas 77. pantā iestarpina šādu 
punktu:
„Nelikviditātes prēmijas riska kapitāla 
prasība atbilst maksimālajai starpībai 
starp neto aktīvu vērtību un pasīvu vērtību 
un satricinājumam, kas līdzvērtīgs 
tūlītējai ietekmei uz neto aktīvu un pasīvu 
vērtību, kas sagaidāma, ja finanšu tirgos 
novērojams nelikviditātes prēmijas 
vērtības kritums. Krituma apmēru nosaka 
saskaņā ar 86. panta da) apakšpunktu.
Atkarībā no likviditātes līmeņa pasīvus 



AM\877719LV.doc 41/133 PE472.278v01-00

LV

var diskontēt, izmantojot bezriska 
procentu likmju termiņstruktūras, kas 
ietver nelikviditātes prēmiju 100 %, 75 % 
vai 50 % līmenī saskaņā ar 86. panta 
da) apakšpunktu.”

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 348
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
77. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Direktīvas 77. panta 2. punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„2. Labākā aplēse atbilst nākotnes naudas 
plūsmu ar varbūtību svērtajam vidējam 
aritmētiskajam, ņemot vērā naudas laika 
vērtību (nākotnes naudas plūsmas 
sagaidāmā pašreizējā vērtība) un 
izmantojot attiecīgo bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Attiecīgajā 
bezriska procentu likmju termiņstruktūrā 
neņem vērā apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības turētos 
aktīvus.”

Or. fr
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Pamatojums

Pamato direktīvas „Maksātspēja II” noteikumus — aktīvu un pasīvu atsevišķs novērtējums.

Grozījums Nr. 349
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
77. pants – 2. punkta – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Direktīvas 77. panta 2. punktā aiz 
pirmās daļas iestarpina šādu daļu:
„Attiecīgās bezriska procentu likmju 
procentu likmju termiņstruktūras 
ekstrapolācija sāk, tiklīdz attiecīgie 
finanšu tirgi vairs nav uzskatāmi par 
pietiekami dziļiem, likvīdiem un 
pārredzamiem, lai garantētu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām to naudas plūsmu drošu 
aizvietošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 350
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes izstrādātā tehniskā 
informācija

Diskonta likmes

Or. en

Grozījums Nr. 351
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem 
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas 
vai EAFPI veiktos aprēķinus.

Atbilstošu bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru, ko izmanto, lai 
aprēķinātu 77. panta 2. punktā noteikto 
labāko aplēsi, nosaka un publicē EAFPI 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī. Šīs sadaļas VII nodaļas 
noteikumus piemēro, pamatojoties uz 
labāko aplēsi.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu.
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem 

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Šādu informāciju 
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.
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iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai
EAFPI veiktos aprēķinus.

EAFPI publicē tehnisko informāciju, cita 
starpā attiecībā uz atbilstošu bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru, tostarp 
pretciklisko prēmiju, kas pastāv īpašas 
finanšu tirgus spriedzes laikā. Gadījumos, 
kad atbilstošā bezriska procentu likmju 
termiņstruktūra liecina, ka finanšu krīzes 
laikā pastāv pretcikliska prēmija, kā to 
novērojusi EAFPI, formulā, kas publicēta 
attiecībā uz atbilstošo bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru, ietver formulu, 
kas ļauj uzņēmumiem iegūt informāciju,
kas attiecas uz šo prēmiju, tostarp tās 
apjomu. Šādos gadījumos EAFPI veic 
pretcikliskās prēmijas novērošanu un 
iegūst informāciju pārredzamā, objektīvā 
un uzticamā veidā. Informāciju visiem 
minētajiem nolūkiem iegūst saskaņā ar 
86. panta pirmā punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām metodēm, principiem un 
paņēmieniem un pamatojoties uz 
86. panta pirmā punkta i) apakšpunktā 
minētajiem sīki izstrādātajiem kritērijiem, 
aprēķina metodēm un pieņēmumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 354
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot informāciju attiecībā uz 
atbilstošu bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru, tostarp nelikviditātes
prēmiju finanšu tirgus krīzes laikā. 
Publicētā atbilstošā bezriska procentu 
likmju termiņstruktūra [...] ietver
informāciju, kas attiecas uz [...] šo 
prēmiju, tostarp tās apjomu. EAFPI 
aprēķina nelikviditātes prēmiju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā […] 
veidā. Informāciju visiem minētajiem 
nolūkiem iegūst saskaņā ar aprēķina 
metodēm un pieņēmumiem, kas norādīti 
86. panta i) apakšpunktā minētajā 
[regulatīvajā tehniskajā standartā].

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas vajadzīgas, lai pilnvaru nodošana EAFPI atbilstu ES praksei.

Grozījums Nr. 355
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot informāciju par atbilstošu 
bezriska procentu likmju termiņstruktūru, 
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likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

tostarp pretciklisko prēmiju finanšu tirgu 
krīzes laikā, un saskaņotas prēmijas 
pamatojumu, kad apdrošināšanas saistību 
naudas plūsma saskan ar kvalitatīvu 
aktīvu naudas plūsmu apdrošināšanas 
līguma laikā. Gadījumos, kad atbilstošā 
bezriska procentu likmju termiņstruktūra 
finanšu tirgu krīzes laikā nodrošina 
pretciklisku prēmiju, kā to novērojusi 
EAFPI, formulā, kas publicēta attiecībā 
uz atbilstošo bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru, ietver formulu, kas ļauj 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
uzņēmumiem iegūt informāciju, kas 
attiecas uz šo prēmiju, tostarp tās apjomu.
Šādos gadījumos EAFPI arī veic 
pretcikliskās prēmijas novērošanu un 
iegūst informāciju pārredzamā, objektīvā 
un uzticamā veidā. Informāciju visiem 
minētajiem nolūkiem iegūst saskaņā ar 
86. panta b) apakšpunktā minēto
metodiku, principiem un paņēmieniem un 
atbilstīgi 86. panta i) apakšpunktā 
minētajā deleģētā aktā noteiktajām 
aprēķina metodēm un pieņēmumiem.

Atbilstošas bezriska procentu likmju 
termiņstruktūras ekstrapolācijai jāsākas 
tiklīdz attiecīgo finanšu tirgu vairs nevar 
uzskatīt par padziļinātu un likvīdu, lai 
ļautu uzņēmumiem saskaņot savu naudas 
plūsmu ar obligācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, EAFPI publicē tehnisko informāciju, par 
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ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju, 
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem 
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

atbilstošu bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro pretciklisku prēmiju, 
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz
pretciklisko prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic pretcikliskās prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā 
un saskaņā ar 86. pantā minēto metodiku, 
principiem un paņēmieniem un atbilstīgi 
86. panta i) apakšpunktā minētajā 
deleģētajā aktā noteiktajiem sīki 
izstrādātajiem kritērijiem, aprēķina 
metodēm un pieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Jābūt juridiskai noteiktībai attiecībā uz aprēķina metodēm, kuras vajadzētu izmantot 
aprēķinot atbilstošo bezriska procentu likmju termiņstruktūru. Metodei jābūt skaidri noteiktai 
juridiskā dokumentā; tas ir ļoti būtiski tehnisko rezervju apjomam krīzes situācijās. Termins 
„pretcikliskas prēmijas” tika ieviests nesenajās diskusijās par šo tematu. Ja galīgais lēmums 
ir lietot terminu „pretcikliskās prēmijas”, tam jābūt atspoguļotam turpmākajos juridiskajos 
dokumentos.

Grozījums Nr. 357
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju, 
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju, 
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu, un 
tās aprēķināšanas metodes pamatojumu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 



PE472.278v01-00 48/133 AM\877719LV.doc

LV

pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz likviditātes prēmijas aprēķināšanu ir ļoti būtiski izmantot objektīvu 
iepriekšzināmu metodi, lai nozarē jebkurā laikā varētu aprēķināt likviditātes prēmiju, 
izmantojot finanšu tirgū novērotos datus.

Grozījums Nr. 358
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas vai 
EAFPI veiktos aprēķinus.

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Šī tehniskā 
informācija ļauj apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas uzņēmumiem 
aprēķināt pretciklisko prēmiju it īpaši
finanšu tirgu krīzes laikā; un saskaņoto 
prēmiju, ja apdrošināšanas saistību 
naudas plūsma saskan ar kvalitatīvu 
aktīvu naudas plūsmu apdrošināšanas 
līguma laikā.

EAFPI veic pretcikliskās prēmijas un
saskaņotās prēmijas novērošanu un iegūst 
informāciju pārredzamā, objektīvā un 
uzticamā veidā.
Informāciju minētajiem nolūkiem iegūst no
metodēm un pieņēmumiem, kas ietver
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formulas vai EAFPI veiktos aprēķinus. To 
veic saskaņā ar šīs direktīvas 86. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju,
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju 
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā. 
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem 
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas 
vai EAFPI veiktos aprēķinus.

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Tajā īpaši ietver 
informāciju par pretcikliskas prēmijas 
piemērošanu, saskaņotas prēmijas 
pamatojumu un bezriska procentu likmju 
termiņstruktūras ekstrapolāciju.

Pretciklisko prēmiju piemēro finanšu 
tirgu krīzes laikā. Šo laikposmu novēro 
EAFPI. Šādā gadījumā publicētajā 
formulā attiecībā uz bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru ietver īpašu 
formulu, lai integrētu informāciju 
attiecībā uz šo prēmiju, tostarp tās 
dimensiju, ko veic apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības.

Saskaņoto prēmiju piemēro, ja 
apdrošināšanas saistību naudas plūsma 
saskan ar kvalitatīvu aktīvu naudas 
plūsmu apdrošināšanas līguma darbības 
laikā. Saskaņā ar 86. pantā minēto 
metodiku bezriska procentu likmju 
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termiņstruktūras, tostarp saskaņotas 
prēmijas, aprēķinu veic, pamatojoties uz 
attiecīgo aktīvu paredzamo saistību 
neizpildes varbūtību. Šādā gadījumā 
publicētajā formulā attiecībā uz bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru ietver
īpašas metodes, lai integrētu informāciju 
attiecībā uz šo prēmiju, tostarp tās
dimensiju, ko veic apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības.

Ja attiecīgo finanšu tirgu bezriska 
procentu likmju termiņstruktūras 
aprēķināšanā vairs nevar uzskatīt par 
padziļinātu un likvīdu, lai ļautu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām saskaņot savu naudas 
plūsmu ar obligācijām, jāveic 
ekstrapolācija.
EAFPI veic pretcikliskās prēmijas 
novērošanu, saskaņošanu un iegūst 
informāciju pārredzamā, objektīvā un 
uzticamā veidā. Saskaņā ar deleģētajiem 
aktiem, pamatojoties uz 86. panta b) un i) 
apakšpunktu, iegūst informāciju visiem 
minētajiem nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Pretcikliskas prēmijas integrēšana, saskaņota prēmija un ekstrapolācija ir vajadzīga, lai 
izvairītos no tehnisko rezervju mākslīgām svārstībām finanšu tirgus ārējo traucējumu dēļ.  
Turklāt ir būtiski, lai bezriska termiņstruktūras pamatē esošā metodika nodrošinātu juridisko 
noteiktību.

Grozījums Nr. 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publicē tehnisko informāciju, 
ieskaitot atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Gadījumos, kad 
likviditātes krīzes laikā EAFPI finanšu 
tirgos novēro nelikviditātes prēmiju, 
jāpublicē arī informācija, kas attiecas uz 
nelikviditātes prēmiju, arī tās apjomu. 
EAFPI veic nelikviditātes prēmijas 
novērošanu un iegūst informāciju
pārredzamā, objektīvā un uzticamā veidā.
Informāciju visiem minētajiem nolūkiem 
iegūst saskaņā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas var ietvert formulas 
vai EAFPI veiktos aprēķinus.

1. Atbilstošu bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru, ko izmanto, lai 
aprēķinātu 77. panta 2. punktā noteikto 
labāko aplēsi, nosaka un publicē EAFPI 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī. Šīs sadaļas VII nodaļas 
noteikumus piemēro, pamatojoties uz 
labāko aplēsi.

2. Ja finanšu tirgus krīzes laikā novēro 
pretciklisku prēmiju, ko aprēķina, 
izmantojot 86. pantā minēto formulu, un 
kas pārsniedz X procentu punktus, 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu publicē 
pielāgotu atbilstošu bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru tādos pašos 
termiņos kā pirmajā daļā minēto 
atbilstošo bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru. Šādā gadījumā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības drīkst izmantot minēto 
pielāgoto atbilstošo bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru saskaņā ar 
86. pantu, lai aprēķinātu labāko aplēsi 
attiecībā uz noteiktām saistībām, ņemot 
vērā to likviditātes pakāpi. Šādā gadījumā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības publisko informāciju par 
šādas prēmijas izlietošanu un monetāro 
ietekmi uz to finansiālo situāciju. 
3. Attiecībā uz noteiktiem apdrošināšanas 
līgumiem, kuros apdrošināšanas saistību 
naudas plūsma ir saskaņota ar kvalitatīvu 
aktīvu naudas plūsmu apdrošināšanas 
līguma darbības laikā, pretcikliskas 
prēmijas vietā saskaņā ar 86. pantu 
piemēro saskaņoto prēmiju, pamatojoties 
uz saskaņoto aktīvu paredzamo saistību 
neizpildes varbūtību.
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4. EAFPI veic 1., 2. un 3. daļā minētos 
uzdevumus pārredzamā, objektīvā un 
uzticamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 362
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.”

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī. Aprēķinot tehniskās 
rezerves, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības izmanto 
EAFPI pirmās daļas izpratnē publicēto 
formulu attiecībā uz atbilstošo bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru.

Or. it
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Grozījums Nr. 363
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.”

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī.

Or. en

Pamatojums

Šis norādījums pārcelts uz 1. un 2. daļu, jo tā ir norāde par pretciklisko prēmiju 
aprēķināšanu, nevis publicēšanas veidu.

Grozījums Nr. 364
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.”

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi mēnesī atbilstīgi 86. pantā minētajai 
metodikai.”

Or. en

Pamatojums

Nelikviditātes prēmija ir spēcīgs pretciklisks instruments. Krīzes situācijā šādai noteiktībai un 
pārredzamībai ir ļoti liela nozīme. Šādos apstākļos publicēšana jāveic pat biežāk nekā reizi 
mēnesī. 
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Grozījums Nr. 365
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī.

Aprēķinot tehniskās rezerves, 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības izmanto EAFPI saskaņā ar šo 
pantu publicēto formulu attiecībā uz 
atbilstošo bezriska procentu likmju 
termiņstruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī atbilstīgi 86. pantā 
minētajai metodikai.

Pirmajā daļā minēto informāciju publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu vismaz 
reizi ceturksnī.

EAFPI publicēto bezriska procentu 
likmju termiņstruktūras formulu, kuras 
pamatā ir šajā pantā minētie pieņēmumi, 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības izmanto, lai aprēķinātu 
tehniskās rezerves saskaņā ar šo 
direktīvu.
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Or. en

Pamatojums

Pretcikliskas prēmijas integrēšana, prēmijas saskaņošana un ekstrapolācija ir vajadzīga, lai 
izvairītos no tehnisko rezervju mākslīgām svārstībām finanšu tirgus ārējo traucējumu dēļ.  
Turklāt ir būtiski, lai bezriska termiņstruktūras pamatē esošā metodika nodrošinātu juridisko 
noteiktību.

Grozījums Nr. 367
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. a punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja EAFPI likviditātes krīzes laikā finanšu 
tirgū novēro nelikviditātes prēmiju, kura 
aprēķināta, izmantojot 86. pantā minēto 
formulu, pielāgotu atbilstošu bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru publicē 
attiecībā uz katru atbilstošo valūtu tikpat 
bieži kā pirmajā daļā minēto atbilstošo 
bezriska procentu likmju termiņstruktūru. 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības, aprēķinot labāko aplēsi, var 
izmantot pielāgoto bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru. Šajā gadījumā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības publisko informāciju par 
šādas prēmijas izlietošanu un monetāro 
ietekmi uz to finanšu stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts 
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Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI veic 1. un 2. daļā minētos 
uzdevumus pārredzamā, objektīvā un 
uzticamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. a punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad atbilstošā bezriska 
procentu likmju termiņstruktūra 
nodrošina saskaņotu prēmiju, piemēro 
aprēķināšanas metodi saskaņā ar 
86. pantā minēto metodiku un sīki 
izstrādātajiem kritērijiem, 86. panta 
i) apakšpunktā minētajos deleģētajos 
aktos noteiktās aprēķināšanas metodes un 
pieņēmumus, kas ļauj apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām iegūt 
informāciju, kas attiecas uz šo prēmiju, 
tostarp tās apjomu. Atbilstošas bezriska 
procentu likmju termiņstruktūras 
ekstrapolāciju sāk tiklīdz attiecīgo finanšu 
tirgu vairs nevar uzskatīt par padziļinātu 
un likvīdu.

Or. en

Pamatojums

Termins „saskaņota prēmija” tagad tiek minēts nesenajās diskusijās par šo tematu. Ja šo 
diskusiju galīgajos secinājumos tiks lietots terminu „saskaņota prēmija”, tam jābūt 
atspoguļotam turpmākajos juridiskajos dokumentos. Ir būtiski, lai ekstrapolācijas 
sākumpunkts būtu minēts 1. līmeņa tekstā, jo punkts, kurā attiecīgo finanšu tirgu vairs nevar 
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uzskatīt par padziļinātu un likvīdu, kā arī precīza ekstrapolācijas noteikšana jāatstāj 
2. līmeņa tekstā.

Grozījums Nr. 370
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/138/EK
77.a pants – 2. a punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot tehniskās rezerves saskaņā ar 
šo direktīvu, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības izmanto 
EAFPI saskaņā ar pantu publicēto 
formulu attiecībā uz atbilstošo bezriska 
procentu likmju termiņstruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts 
Direktīva 2009/138/EK
86. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) apdrošināšanas līgumus, attiecībā uz 
kuriem piemēro saskaņoto prēmiju, 
atbilstības kritērijus atkarībā no aktīvu 
veida, ar kuriem drīkst nodrošināt 
apdrošināšanas saistības, un saskaņotas 
prēmijas aprēķina metodi, pamatojoties uz 
paredzamo saistību neizpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Ashley Fox



PE472.278v01-00 58/133 AM\877719LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts 
Direktīva 2009/138/EK
86. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sīki izstrādātu metodiku nelikviditātes 
prēmijas aprēķināšanai un kritērijus, lai 
noteiktu nelikviditātes prēmijas īpatsvaru, 
ko var piemērot 77. pantā minētajām 
saistībām;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 373
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/138/EK
86. pants – 1. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sīki izstrādātus kritērijus tehniskās 
informācijas, aprēķina metožu un 
pieņēmumu elementiem un vajadzības 
gadījumā attiecīgas formulas un aprēķinus, 
no kuriem EAFPI gūst informāciju, kā 
minēts 77.a pantā.;

i) sīki izstrādātus kritērijus tehniskās 
informācijas, aprēķina metožu un 
pieņēmumu elementiem un attiecīgas 
formulas un aprēķinus, no kuriem EAFPI 
gūst informāciju, kā minēts 77.a pantā.
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Or. it

Pamatojums

Ierosinātais grozījums piešķirs Komisijai pilnvaras pieņemt tehniskos īstenošanas standartus, 
nosakot, kā piemērot 86. panta noteikumus attiecībā uz vislabākās aplēses aprēķināšanu. 
Jānorāda, ka, ņemot vērā ierosināto grozījumu, kurš attiecas uz atbilstošo bezriska procentu 
likmju termiņstruktūru, šī termiņstruktūra jāapskata 2 līmeņa tekstā (deleģētie akti).

Grozījums Nr. 374
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/138/EK
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, lai 
noteiktu kārtību, kādā piemērojams 
77. panta 2. punkts, kas papildināts ar šā 
panta pirmās daļas a)–h) apakšpunktā
minētajiem deleģētajiem aktiem, attiecībā 
uz šajos deleģētajos aktos ietvertajiem 
jautājumiem.

Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā 
piemērojami pirmās daļas a) un 
i) apakšpunktā minētie noteikumi, EAFPI 
izstrādā īstenošanas standartu projektu
attiecībā uz šajos deleģētajos aktos 
ietvertajiem jautājumiem, lai norādītu, it 
īpaši i) apakšpunkta gadījumā, 
pretcikliskas prēmijas aprēķināšanas 
formulu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt juridiskai noteiktībai attiecībā uz aprēķina metodēm vai pieņēmumiem, kas izmantoti 
aprēķinot atbilstošo bezriska procentu likmju termiņstruktūru. Izmantojamai aprēķināšanas 
metodei, pieņēmumiem un datu bāzei jābūt skaidri noteiktiem juridiskā dokumentā, jo tas ir 
ļoti būtiski tehnisko rezervju apjomam krīzes situācijās.

Grozījums Nr. 375
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/138/EK
86. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas līgumus, attiecībā uz 
kuriem piemēro saskaņoto prēmiju, 
atbilstības kritērijus atkarībā no aktīvu 
veida, ar kuriem drīkst nodrošināt 
apdrošināšanas saistības, un saskaņotas 
prēmijas aprēķina metodi;

Or. en

Pamatojums

Termini „pretcikliska prēmija” un „saskaņota prēmija” tagad tiek minēti  nesenajās 
diskusijās par šo tematu. Ja šo diskusiju galīgajos secinājumos tiks lietoti termini 
„pretcikliska prēmija” un „saskaņota prēmija”, tam jābūt atspoguļotam turpmākajos 
juridiskajos dokumentos.

Grozījums Nr. 376
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
86.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a) Iekļauj šādu pantu:

„86.a pants

Pēc īstenošanas aktu pieņemšanas 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz visām 
izmaiņām Direktīvas 2009/138/EK 
37. panta 6.a punktā, 75. panta 2. punktā, 
86. un 97. panta 1. punktā, 111. panta 
1. punktā, 114. panta 1. punktā, 
127. panta 1. punktā, 135. panta 
1. punktā, 143. panta 2. punktā, 
234. pantā, 248. panta 7. punktā un 
249. panta 3. punktā un pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus attiecībā 
uz turpmākajām izmaiņām visos pārējos 
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atbilstīgajos pantos.”

Or. en

Grozījums Nr. 377
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
94. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a) 94. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
„3. Jebkādus papildu pašu kapitāla 
posteņus, uz kuriem neattiecas 1. un 
2. daļa, klasificē 3. līmenī. Jebkādus 
pamata pašu kapitāla posteņus, uz kuriem 
neattiecas 1. un 2. daļa, pašu kapitālā 
neiekļauj.”

Or. en

Pamatojums

Pamata pašu kapitāls, kurš nav ne pastāvīgi pieejams, ne subordinēts attiecībā uz visu 
izņemot akcionārus (analīze 93. panta 1. un 2. punktā), nesedz zaudējumus, kā tas krīzes laikā 
pierādījās banku gadījumā. Tādējādi šādu posteņu neiekļaušana pašu kapitālā ir saskaņā ar 
kapitāla prasību direktīvu (CRDIV).

Grozījums Nr. 378
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
100. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a) 100. panta otro daļu aizstāj ar šādu:
„Maksātspējas kapitāla prasību 
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aprēķina saskaņā ar standarta formulu, 
kas norādīta 2. apakšiedaļā, kā arī 
vajadzības gadījumā izmantojot 
apstiprinātu iekšējo modeli, kā norādīts 
3. apakšiedaļā.
Gadījumos, kad izmanto apstiprinātu 
iekšējo modeli, piemērojamā maksātspējas 
kapitāla prasība ir vienāda ar lielāko 
maksātspējas kapitāla prasību saskaņā ar 
iekšējo modeli un 80 % no aprēķinātā, 
izmantojot standarta formulu.”

Or. en

Pamatojums

Krīze ir parādījusi, kas draud, ja pārāk uzticas iekšējiem modeļiem. Šis grozījums nodrošina, 
ka standarta formulu vienmēr aprēķina, lai a) vienkāršotu apdrošinātāju salīdzināšanu un b) 
ļautu salīdzināt iekšējā modeļa rezultātus ar standarta formulu, pievēršot uzraudzētāja 
uzmanību galvenajām atšķirībām un nodrošinot vairāk informācijas par iekšējā un regulatīvā 
modeļa priekšrocībām un trūkumiem, un c) nodrošinātu iekšējā modeļa rezultātiem regulatīvu 
pamatu.

Grozījums Nr. 379
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
101. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b) Direktīvas 101. panta 4. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
„Pirmās daļas f) apakšpunktā norādītais 
operacionālais risks ietver tiesisko 
nedrošību un modeļa risku, un neietver 
riskus, kas izriet no stratēģiskiem 
lēmumiem, kā arī reputācijas risku.
Modeļa risks atspoguļo iespējamo pārāk 
zemo novērtējumu attiecībā uz pārējiem 
riskiem, ko rada kļūdas modeļa 
specifikācijā un modeļa parametru 
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kalibrēšanā.”

Or. en

Pamatojums

Lai turpmāk ierobežotu pārlieku lielu uzticēšanos iekšējās modelēšanas pieejām, jāpievieno 
kļūdas robeža (t.i. īpaša papildu kapitāla prasība saskaņā ar „operacionālo risku”), lai 
parādītu, ka modeļi var neprecīzi atainot situāciju (nepareiza specifikācija) vai radīt lielu 
nenoteiktību parametru (svārstību, atbilstības, peļņas sadales u.c.) kalibrēšanā.

Grozījums Nr. 380
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
101. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b) 101. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu attiecībā uz 4. punktu, 
EAFPI izstrādā regulatīvo standartu 
projektu, lai norādītu operacionālā riska 
apakšmoduļa aprēķinu attiecībā uz 
modeļa specifikāciju un maksātspējas 
kapitāla prasības kalibrēšanas kļūdu, kā 
norādīts 4. punktā. Aprēķinā ņem vērā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrību darījumu apjomu.
EAFPI iesniedz minētos regulatīvo 
standartu projektus Komisijai līdz 2012. 
gada 1. martam.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.-14. pantu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 381
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
101. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b) 101. pantā iekļauj šādu punktu:
„5.a Dalībvalstis papildus 2. un 5.  punktā 
noteiktajai maksātnespējas kapitāla 
prasībai pieprasa, lai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām būtu 
izmantojamais pašu kapitāls kā 
pretciklisks amortizators, kuru var 
samazināt finanšu tirgus krīzes laikā, kā 
to novērojusi EAFPI.”

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai manipulētu ar saistību vērtību, paaugstinot diskonta likmes ar „nelikviditātes 
prēmiju”, labāk ir nodrošināt atbilstību kapitāla prasību direktīvai (CRD4) un pārliecināties, 
ka kapitāls pārsniedz maksātspējas kapitāla prasību (SCR) tā, lai krīzes situācijā uzņēmumi 
tūlīt nepārkāptu SCR un necenstos palielināt kapitālu nelabvēlīgos apstākļos. Tādēļ ir 
ierosināts pretciklisks amortizators līdzīgi kā tas ir banku gadījumā un to nosaka EAFPI 
saskaņā ar ekonomikas attīstības ciklu.

Grozījums Nr. 382
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
101. pants – 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b) 101. pantā iekļauj šādu punktu:

„5.b Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu attiecībā uz 5.a punktu, 
EAFPI, apspriežoties ar ESRK, izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai 
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norādītu pretcikliskās amortizācijas 
aprēķinu un kritērijus krīzes skarto tirgu 
noteikšanai, kā norādīts 5.a punktā.
EAFPI iesniedz minētos regulatīvo 
standartu projektus Komisijai līdz 2012. 
gada 1. martam.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.-14. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai manipulētu ar saistību vērtību, paaugstinot diskonta likmes ar „nelikviditātes 
prēmiju”, labāk ir nodrošināt atbilstību kapitāla prasību direktīvai (CRD4) un pārliecināties, 
ka kapitāls pārsniedz maksātspējas kapitāla prasību (SCR) tā, lai krīzes situācijā uzņēmumi 
tūlīt nepārkāptu SCR un necenstos palielināt kapitālu nelabvēlīgos apstākļos. Tādēļ ir 
ierosināts pretciklisks amortizators līdzīgi kā tas ir banku gadījumā un to nosaka EAFPI 
saskaņā ar ekonomikas attīstības ciklu.

Grozījums Nr. 383
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
105. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.c) Direktīvas 105. panta 6. punktā aiz 
otrās daļas iekļauj šādu daļu:
„Ja atvasinātam līgumam mijieskaitu veic 
pilnvarots galvenais darījumu partneris, 
prasībām attiecībā uz attiecīgā darījumu 
partnera saistību nepildīšanas riska 
kapitālu jābūt mazākām nekā tad, ja 
mijieskaits veikts citā veidā.”

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Regulai par Eiropas tirgus infrastruktūru, kā arī pilnvarotā galvenā 
darījumu partnera riska darījumu regulējumam kapitāla prasību direktīvā (CRD4), 
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jānodrošina, ka pret atvasinātiem instrumentiem, kuriem mijieskaitu veic pilnvarots galvenais 
darījumu partneris, ir labvēlīgāka attieksme nekā pret pārējiem.

Grozījums Nr. 384
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts 
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvērtētu 101  panta 5. punktā 
minētās riska mazināšanas metodes,

1. Lai aprēķinātu

sekmējot 105. panta 5. punktā minētā
tirgus riska moduļa aprēķināšanu un 
vajadzības gadījumā sekmējot 105. panta 
6. punktā minētā darījumu partneru 
saistību nepildīšanas riska moduļa 
aprēķināšanu, EAFPI:

105. panta 5. punktā minēto tirgus riska 
moduli un 105. panta 6. punktā minēto 
darījumu partneru saistību nepildīšanas 
riska moduli, var izmantot ārējo kredītu 
novērtējumus, ja tiek izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 385
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvērtētu 101. panta 5. punktā 
minētās riska mazināšanas metodes, 
sekmējot 105. panta 5. punktā minētā 
tirgus riska moduļa aprēķināšanu un 
vajadzības gadījumā sekmējot 105. panta 
6. punktā minētā darījumu partneru saistību 
nepildīšanas riska moduļa aprēķināšanu, 
EAFPI:

1. Lai nodrošinātu vienotus šī panta 
piemērošanas nosacījumus un sekmētu 
105. panta 5. punktā minētā tirgus riska 
moduļa aprēķināšanu, sekmējot 105. panta 
6. punktā minētā darījumu partneru saistību 
nepildīšanas riska moduļa aprēķināšanu, 
izvērtējot 101. panta 5. punktā minētās 
riska mazināšanas metodes un aprēķinot 
tehniskās rezerves, EAFPI izstrādā 
īstenošanas tehnisko standartu projektu 
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attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 386
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izvērtē ārējo kredītu novērtēšanas 
institūciju atbilstību un pielīdzina to 
kredītu novērtējumu kredītu kvalitātes 
pakāpes objektīvai skalai;

a) apdrošināšanas sabiedrības bilances 
kopsumma nepārsniedz 
EUR 25 miljardus, un tā ir pierādījusi, ka 
citādi nespēj izvērtēt kredītu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izvērtē ārējo kredītu novērtēšanas 
institūciju atbilstību un pielīdzina to 
kredītu novērtējumu kredītu kvalitātes 
pakāpes objektīvai skalai;

a) to reģionālo valdību un vietējo iestāžu 
sarakstu, ar kurām riska darījumus 
uzskata par riska darījumiem ar centrālo 
valdību tajā jurisdikcijā, kur tā reģistrēta, 
ar nosacījumu, ka nepastāv šādu riska 
darījumu atšķirības šo iestāžu īpašo 
tiesību gūt ienākumu dēļ un pastāv īpašas 
iestāžu vienošanās, kuru mērķis ir 
mazināt saistību nepildīšanas risku;

Or. en
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Grozījums Nr. 388
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) publicē to reģionālo valdību un vietējo 
varas iestāžu sarakstu, ar kurām riska 
darījumus uzskata par riska darījumiem 
ar centrālo valdību;

b) ĀKNI ir kredītreitingu aģentūras, kas 
reģistrētas vai licencētas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1060/2009, vai, ja ĀKNI 
nav reģistrēta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1060/2009, tās atbilstību novērtē 
Eiropas uzraudzības iestādes (EUI), 
iesaistot apvienoto komiteju un piemērojot 
Regulas (EK) Nr. 1060/2009 II sadaļā 
noteiktās metodoloģiskās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) publicē to reģionālo valdību un vietējo 
varas iestāžu sarakstu, ar kurām riska 
darījumus uzskata par riska darījumiem 
ar centrālo valdību;

b) sarakstu, tajā iekļaujot ārējo kredītu 
novērtēšanas institūcijas un to kredītu 
novērtējumu pielīdzinājumu kredītu 
kvalitātes pakāpes objektīvai skalai 
saskaņā ar sīki izstrādātiem kritērijiem, 
kas paredzēti ārējo kredītu novērtēšanas 
institūciju atbilstības noteikšanai un 
kredīta novērtējuma pielīdzināšanai 
kredīta kvalitātes skalai, kā paredzēts 
111. panta 1. punkta n) apakšpunktā 
minētajos regulatīvajos tehniskajos 
standartos;

Or. en
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Grozījums Nr. 390
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka 106. panta 2. punktā minēto 
akciju indeksu, aprēķina 106. pantā 
minēto simetrisko pielāgojumu un 
regulāri publicē šos abus informācijas 
kopumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 391
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka 106. panta 2. punktā minēto 
akciju indeksu, aprēķina 106. pantā minēto 
simetrisko pielāgojumu un regulāri 
publicē šos abus informācijas kopumus;

c) 106. panta 2. punktā minēto akciju 
indeksu un 106. pantā minēto simetrisko 
pielāgojumu saskaņā ar sīki izstrādātiem 
kritērijiem, kas paredzēti regulatīvo 
tehnisko standartu 111. panta 1. punkta 
c) un o)apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
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Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosaka pielāgojumu valūtām, kas ir 
piesaistītas euro, lai aprēķinātu 
105. panta 5. punktā minēto valūtas riska 
apakšmoduli.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 393
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosaka pielāgojumu valūtām, kas ir 
piesaistītas euro, lai aprēķinātu 105. panta 
5. punktā minēto valūtas riska 
apakšmoduli.

d) pielāgojumu valūtām, kas ir piesaistītas 
euro, lai aprēķinātu 105. panta 5. punktā 
minēto valūtas riska apakšmoduli saskaņā 
ar sīki izstrādātiem kritērijiem attiecībā uz 
pielāgojumu valūtām, kas ir piesaistītas 
euro, lai sekmētu valūtas riska 
apakšmoduļa aprēķināšanu, kā to paredz 
regulatīvie tehniskie standarti, kas minēti 
111. panta 1.punkta p) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts 
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EAFPI iesniedz regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2012. gada 12. septembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 15. pantu..

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sekmētu 105. panta 4. punktā 
minēto veselības apdrošināšanas 
parakstīšanas riska moduļa 
aprēķināšanu, EAFPI aprēķina un 
publicē standartnovirzes attiecībā uz 
konkrētiem dalībvalstu normatīvajiem 
aktiem, kuri paredz veselības 
apdraudējuma prasījumu maksājumu 

2. Attiecībā uz ĀKNI apvienotā komiteja:
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sadalījumu starp apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām un kuri 
atbilst noteiktajiem kritērijiem.

a) publisko atbilstīgo ĀKNI sarakstu;
b) pārbauda, vai individuālie kredītu 
novērtējumi ar līdzvērtīgiem 
nosacījumiem ir pieejami vismaz divām 
iestādēm, kurām ir pamatota 
ieinteresētība šajos individuālajos kredītu 
novērtējumos;
c) ārējos kredītu novērtējumus veic, 
izmantojot objektīvu kredītu kvalitātes 
pakāpes skalu.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sekmētu 105. panta 4. punktā minēto 
veselības apdrošināšanas parakstīšanas 
riska moduļa aprēķināšanu, EAFPI 
aprēķina un publicē standartnovirzes 
attiecībā uz konkrētiem dalībvalstu 
normatīvajiem aktiem, kuri paredz 
veselības apdraudējuma prasījumu 
maksājumu sadalījumu starp 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām un kuri atbilst noteiktajiem 
kritērijiem.

2. Lai nodrošinātu vienotus šī panta 
piemērošanas nosacījumus un sekmētu 
105. panta 4. punktā minēto veselības 
apdrošināšanas parakstīšanas riska moduļa 
aprēķināšanu, EAFPI izstrādā īstenošanas 
tehnisko standartu projektus, kas paredz 
[…] saistībā ar standartnovirzēm attiecībā 
uz konkrētiem dalībvalstu normatīvajiem 
aktiem, kuri paredz veselības 
apdraudējuma prasījumu maksājumu 
sadalījumu starp apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām un kuri 
atbilst sīki izstrādātiem kritērijiem, kā to 
paredz deleģētais akts, kas minēts 
111. panta 1. punkta q apakšpunktā.

EAFPI iesniedz īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2012. gada 12. septembrim.
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Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt otrajā 
daļā minētos īstenošanas tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sekmētu 105. panta 4. punktā minēto 
veselības apdrošināšanas parakstīšanas 
riska moduļa aprēķināšanu, EAFPI 
aprēķina un publicē standartnovirzes 
attiecībā uz konkrētiem dalībvalstu 
normatīvajiem aktiem, kuri paredz 
veselības apdraudējuma prasījumu 
maksājumu sadalījumu starp 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām un kuri atbilst noteiktajiem 
kritērijiem.

2. Lai sekmētu 105. panta 4. punktā minēto 
veselības apdrošināšanas parakstīšanas 
riska moduļa aprēķināšanu, EAFPI, ņemot 
vērā iesaistīto dalībvalstu kompetento 
uzraudzības iestāžu veiktos aprēķinus,  
publicē standartnovirzes saskaņā ar 
Direktīvas 209/138/EK 104. panta 
4.punktu attiecībā uz konkrētiem 
dalībvalstu normatīvajiem aktiem, kuri 
paredz veselības apdraudējuma prasījumu 
maksājumu sadalījumu starp 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām un kuri atbilst šādiem
kritērijiem:
a) prasījumu vai apdraudējuma 
sadalījuma mehānisms ir pārredzams un 
pilnībā precizēts pirms tā pārskata gada 
sākuma, uz kuru tas attiecas;
b) prasījumu vai apdraudējuma 
sadalījuma mehānisms, apdrošināšanas 
sabiedrību, kas ir veselības apdraudējuma 
izlīdzināšanas sistēmas (VAIS) 
dalībnieces, skaits, kā arī darbības veida, 
uz ko attiecas VAIS, riska faktori 
nodrošina, ka visu VAIS dalībnieču 
darbības veidu, uz ko attiecas VAIS, 
apdrošināšanas prēmiju, kā arī rezerves 
risku nepastāvība tiek būtiski samazināta 
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ar VAIS starpniecību;
c) veselības apdrošināšana, uz ko attiecas 
VAIS, ir obligāta un darbojas kā daļēja 
vai pilnīga alternatīva veselības 
apdrošināšanai, ko sniedz tiesību aktos 
paredzētās vai sociālā nodrošinājuma 
sistēmas;
d) ja veselības apdrošināšanas 
sabiedrības, kas ir VAIS dalībnieces, 
neievēro savas saistības, viena vai 
vairākas valdības garantē apdrošinājuma 
ņēmēju prasību, kas ir saistītas ar 
apdrošināšanas darbību, uz ko attiecas 
VAIS, pilnīgu izpildi;
e) ja ievieš jaunu VAIS sistēmu vai būtiski 
maina pašreizējo VAIS sistēmu, kā dēļ 
nav datu, lai aprēķinātu standartnovirzes, 
bet a)–d) apakšpunktā minētās prasības 
būtībā ir ievērotas, standartnovirzes 
nosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās uzraudzības 
iestādes ekspertu vērtējumu. Ekspertu 
vērtējuma pamatā esošie iemesli nav 
atklājami.
Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 301.a pantu, nosakot papildu 
kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai sekmētu 105. panta 5. punkta 
1. daļā minētā tirgus riska moduļa 
aprēķināšanu, EAFPI veic šādus 
uzdevumus:
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a)publicē to reģionālo valdību un vietējo 
iestāžu sarakstu, ar kurām riska 
darījumus uzskata par riska darījumiem 
ar centrālo valdību tajā jurisdikcijā, kur 
tā reģistrēta, ar nosacījumu, ka nepastāv 
šādu riska darījumu atšķirības šo iestāžu 
īpašo tiesību gūt ienākumu dēļ un pastāv 
īpašas iestāžu vienošanās, kuru mērķis ir 
mazināt saistību neievērošanas risku;
b) nosaka pielāgojumu valūtām, kas ir 
piesaistītas euro, lai aprēķinātu 
105. panta 5. punktā minēto valūtas riska 
apakšmoduli; un
c) nosaka 106. panta 2. punktā minēto 
atbilstošo akciju indeksu, aprēķina 
106. pantā minēto simetrisko pielāgojumu 
un reizi mēnesī publicē šos abus 
informācijas kopumus.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts
Direktīva 2009/138/EK
109.a pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b EAFPI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, precizējot 
kategorizēšanas nosacījumus saskaņā ar 
2.a punkta a) un b) apakšpunktu.
EAFPI iesniedz īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[datums].
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
minētos īstenošanas tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
15. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie akti un īstenošanas akti Regulatīvie tehniskie standarti

Or. en

Grozījums Nr. 402
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus, ar kuriem 
nosaka:

1. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu attiecībā uz 101. un 103–
109. pantu, EAFPI izstrādā regulatīvo 
tehnisko standartu projektus, nosakot:

Or. en

Grozījums Nr. 403
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) metodi, kas jāizmanto, lai aprēķinātu 
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kapitāla prasību darījumu partneru 
saistību neievērošanas risku, ja darījumus 
uzskata par riska darījumiem ar 
pilnvarotiem centrālo iestāžu partneriem, 
kā minēts 105. pantā. Šie parametri ir 
jānosaka, lai saskaņā ar 
Direktīvu 2012/xx./ES (KPD IV) 
nodrošinātu konsekventu rīcību, ja 
kredītiestādes un ieguldījumu uzņēmumi 
veic šādus darījumus;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Regulai par Eiropas tirgus infrastruktūru un lai KPD IV paredzētu 
konsekventu rīcību centrālo darījumu partneru riska darījumu gadījumā, ir jānodrošina, ka 
pret centrālo darījumu partneru pārbaudītajiem atvasinājumiem ir labvēlīgāka attieksme 
nekā pret nepārbaudītajiem.

Grozījums Nr. 404
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) pieeju, kas jāizmanto attiecībā uz 
saistītajām sabiedrībām 212. panta 
nozīmē maksātspējas kapitāla prasības 
aprēķinā, jo īpaši aprēķinot kapitāla 
vērtspapīru riska apakšmoduli, kas minēts 
105. panta 5. punktā, ņemot vērā 
varbūtējo samazinājumu šo saistīto 
sabiedrību vērtības nepastāvībā, kas rodas 
no šo ieguldījumu stratēģiskā rakstura, kā 
arī ietekmi, kādu dalības sabiedrība atstāj 
uz šīm saistītajām sabiedrībām;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Saistīto uzņēmumu darbība, iespējams, ir cieši saistīta ar apdrošinātāju/pārapdrošinātāju. 
Nav iemesla uzskatīt, ka dalība tajos ir mazāk riskanta par kapitāla daļām un ka tāpēc uz 
tiem jāattiecina īpaši noteikumi.

Grozījums Nr. 405
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) sīki izstrādātus kritērijus, kas jāizpilda 
valsts tiesību aktu sagatavošanā, un 
prasības standartnovirzes aprēķināšanai, 
lai sekmētu 109.a panta 2. punktā minētā 
veselības apdrošināšanas parakstīšanas 
riska moduļa aprēķināšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

109.a panta 2. punktā ir paredzēts izņēmums dažām privatizētām veselības apdrošināšanas 
sabiedrībām. Tā mērķis ir nodrošināt to, lai kapitāla prasības šim darbības veidam būtu 
mazākas nekā citiem darbības veidiem veselības apdrošināšanas jomā. Šāds izņēmums ir 
lieks. Pamatdirektīvā ir iekļauti tādi mehānismi kā uzņēmējdarbības īpašie parametri vai 
iekšējie modeļi, lai ņemtu vērā valstu īpatnības.

Grozījums Nr. 406
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts
Direktīva 2009/138/EK
111. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 

2. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu attiecībā uz maksātspējas 
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pieņemt deleģētos aktus, nosakot 
kvantitatīvus ierobežojumus un aktīvu 
atbilstības kritērijus. Šādus deleģētos aktus
piemēro aktīviem, ar ko sedz tehniskās 
rezerves, izņemot aktīvus, kuri ir 
attiecināmi uz dzīvības apdrošināšanas 
līgumiem, ja to ieguldījumu risku sedz 
apdrošinājuma ņēmēji. Komisija pārskata 
šos pasākumus atkarībā no standarta 
formulas un finanšu tirgu attīstības.

kapitāla prasību, EAFPI izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektus, 
nosakot kvantitatīvus ierobežojumus un 
aktīvu atbilstības kritērijus, lai aptvertu 
riskus, kas nav pietiekami segti ar 
apakšmoduli.

EAFPI iesniedz regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2012. gada 1. martam.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10.–
14. pantu.
Šādus regulatīvos tehniskos standartus
piemēro aktīviem, ar ko sedz tehniskās 
rezerves, izņemot aktīvus, kuri ir 
attiecināmi uz dzīvības apdrošināšanas 
līgumiem, ja to ieguldījumu risku sedz 
apdrošinājuma ņēmēji. Komisija pārskata 
šos regulatīvos tehniskos standartus
atkarībā no standarta formulas un finanšu 
tirgu attīstības.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 25.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/139/EC
129. pants – 4. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a 129. panta 4. punktā pēc pirmā 
apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:
„Lai aprēķinātu 3. punktā minētos 
ierobežojumus, sabiedrībām neliek 
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aprēķināt maksātspējas kapitāla prasību 
ceturksnī.”

Or. en

Grozījums Nr. 408
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 29. punkts
Direktīva 2009/138/EK
135. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījumu risku noteikšana, mērīšana, 
uzraudzība, pārvaldība un ziņošana saistībā 
ar 132. panta 2. punkta pirmo daļu,

a) ieguldījumu risku noteikšana, mērīšana, 
uzraudzība, pārvaldība un iekšējā ziņošana 
saistībā ar 132. panta 2. punkta pirmo daļu;

Or. pt

Grozījums Nr. 409
Miguel Portas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 29. punkts
Direktīva 2009/138/EK
135. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to īpašo risku noteikšana, mērīšana, 
uzraudzība, pārvaldība un ziņošana, kas 
izriet no ieguldījumiem atvasinātajos 
instrumentos un aktīvos, kas minēti 
132. panta 4. punkta otrajā daļā;

b) to īpašo risku noteikšana, mērīšana, 
uzraudzība, pārvaldība un iekšējā ziņošana, 
kas izriet no ieguldījumiem atvasinātajos 
instrumentos un aktīvos, kas minēti 
132. panta 4. punkta otrajā daļā;

Or. pt

Grozījums Nr. 410
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtēja finanšu tirgu krituma gadījumā, 
ko noteikusi EAFPI saskaņā ar šo 
punktu, uzraudzības iestāde var pagarināt 
3. punkta otrajā daļā noteikto laikposmu, 
nosakot atbilstīgu laikposmu, ņemot vērā 
visus būtiskos faktorus.

Ārkārtēja finanšu tirgu krituma gadījumā 
uzraudzības iestāde var pagarināt 3. punkta 
otrajā daļā noteikto laikposmu, nosakot 
atbilstīgu laikposmu, ņemot vērā visus 
būtiskos faktorus.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot EAFPI pilnvaras saskaņā ar 
Regulas …/…18. pantu, šā punkta 
izpratnē EAFPI pēc attiecīgās uzraudzības 
iestādes lūguma nosūta atsevišķu lēmumu 
šai uzraudzības iestādei, nosakot, ka 
pastāv ārkārtējs finanšu tirgu kritums. Par 
ārkārtēju finanšu tirgu kritumu uzskata 
tādu situāciju, kad viena vai vairākas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības nespēj izpildīt kādu no šā 
panta 3. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem šajā pantā definētajā 
laikposmā sakarā ar neparedzētu, strauju 
un pārmērīgu kritumu finanšu tirgos, kas 
atšķiras no ekonomisko ciklu kritumiem un 
jau ir nopietni un nelabvēlīgi ietekmējis 
finanšu situāciju vienai vai vairākām 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībām, kas kopā pārstāv ievērojamu 
daļu no apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas tirgus vienā vai vairākās 

Neskarot EAFPI pilnvaras saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 18. pantu, 
EAFPI, nosakot, ka, viņuprāt, pastāv 
ārkārtējs finanšu tirgu kritums sakarā ar 
neparedzētu, strauju un pārmērīgu kritumu 
finanšu tirgos, kas atšķiras no ekonomisko 
ciklu kritumiem un jau ir nopietni un 
nelabvēlīgi ietekmējis finanšu situāciju 
vienai vai vairākām apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas kopā 
pārstāv ievērojamu daļu no apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas tirgus vienā vai 
vairākās dalībvalstīs.
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dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot EAFPI pilnvaras saskaņā ar 
Regulas …/…18. pantu, šā punkta izpratnē 
EAFPI pēc attiecīgās uzraudzības iestādes 
lūguma nosūta atsevišķu lēmumu šai 
uzraudzības iestādei, nosakot, ka pastāv 
ārkārtējs finanšu tirgu kritums. Par
ārkārtēju finanšu tirgu kritumu uzskata 
tādu situāciju, kad viena vai vairākas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības nespēj izpildīt kādu no šā panta 
3. punktā paredzētajiem nosacījumiem šajā 
pantā definētajā laikposmā sakarā ar 
neparedzētu, strauju un pārmērīgu kritumu 
finanšu tirgos, kas atšķiras no ekonomisko 
ciklu kritumiem un jau ir nopietni un 
nelabvēlīgi ietekmējis finanšu situāciju 
vienai vai vairākām apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas kopā 
pārstāv ievērojamu daļu no apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas tirgus vienā vai 
vairākās dalībvalstīs.

Neskarot EAFPI pilnvaras saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 18. pantu, šā 
punkta izpratnē EAFPI pēc attiecīgās 
uzraudzības iestādes lūguma nosūta 
atsevišķu lēmumu šai uzraudzības iestādei, 
nosakot, ka pastāv ārkārtējs finanšu tirgu 
kritums. Par ārkārtēju finanšu tirgu kritumu 
uzskata tādu situāciju, kad viena vai 
vairākas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības nespēj 
izpildīt kādu no šā panta 3. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem šajā pantā 
definētajā laikposmā sakarā ar neparedzētu, 
strauju un pārmērīgu kritumu finanšu 
tirgos, kas atšķiras no ekonomisko ciklu 
kritumiem un jau ir nopietni un nelabvēlīgi 
ietekmējis finanšu situāciju vienai vai 
vairākām apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas kopā 
pārstāv ievērojamu daļu no apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas tirgus vienā vai 
vairākās dalībvalstīs

Or. en

Grozījums Nr. 413
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI vismaz reizi mēnesī pārskata, vai 
ceturtajā daļā minētie nosacījumi joprojām 
ir piemērojami pārskata dienā, un atceļ 
lēmumu, ja vairs netiek izpildīts viens vai 
vairāki no ceturtajā daļā minētajiem 
nosacījumiem, uz kuriem pamatojoties tika 
pieņemts lēmums. Šim nolūkam EAFPI 
nosūta atsevišķu lēmumu attiecīgajai 
uzraudzības iestādei, nosakot, ka vairs 
nepastāv ārkārtējs finanšu tirgus kritums.

EAFPI vismaz reizi mēnesī pārskata, vai 
ceturtajā daļā minētie nosacījumi joprojām 
ir piemērojami pārskata dienā, un atceļ 
ieteikumu, ja vairs netiek izpildīts viens 
vai vairāki no ceturtajā daļā minētajiem 
nosacījumiem, uz kuriem pamatojoties tika 
pieņemts ieteikums. Šim nolūkam EAFPI 
nosūta atsevišķu ieteikumu attiecīgajai 
uzraudzības iestādei, nosakot, ka vairs 
nepastāv ārkārtējs finanšu tirgus kritums.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādes dara visu iespējamo, 
lai ievērotu EAFPI ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās uzraudzības iestādes, neskarot 
to kompetenci, dara visu iespējamo savu 
pilnvaru robežās, lai uzraudzības iestāžu 
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kolēģijām darītu zināmu savu lēmumu 
atteikt 4. punktā minētā laikposma 
pagarināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzraudzības iestāžu kolēģijā ir atšķirīgi 
viedokļi par attiecīgās uzraudzības 
iestādes atteikumu pagarināt 4. punktā 
minēto laikposmu, grupas uzraudzības 
iestāde vai jebkuras citas uzraudzības 
iestādes var apspriesties ar EAFPI. 
Apspriešanās ar EAFPI notiek viena 
mēneša laikā, un par to jāinformē visas 
attiecīgās uzraudzības iestādes. Ja 
apspriešanās ar EAFPI ir notikusi, 
uzraudzības iestāde pienācīgi apsver šādu 
ieteikumu, pirms pieņem savu lēmumu. 
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
19. panta 2. punktu EAFPI šajā posmā 
darbojas kā starpnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Septiņu dienu laikā pēc ieteikuma 
izdošanas visas attiecīgās uzraudzības 
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iestādes apliecina, vai to ievēro vai plāno 
ievērot. Ja kāda uzraudzības iestāde to 
neievēro vai neplāno ievērot, tai par to 
jāziņo EAPFI, norādot iemeslu.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.c un 5.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līdz šī panta 6. punktā noteiktā 
laikposma beigām kolēģijā nav panākta 
vienošanās, grupas uzraudzības iestāde 
vai jebkura cita attiecīgā uzraudzības 
iestāde par uzraudzības iestādes 
atteikumu ir informējusi EAFPI saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. pantu, 
attiecīgā uzraudzības iestāde atliek savu 
lēmumu, gaida lēmumu, ko EAFPI var 
pieņemt saskaņā ar šīs regulas 19. panta 
3. punktu, un savu lēmumu pieņem 
saskaņā ar EAFPI lēmumu.
5. un 6. punktā minēto laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu regulas 
19. panta 2. punkta izpratnē. EAFPI 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā. Pēc 
minētā laikposma vai tad, ja ir panākta 
attiecīgo uzraudzības iestāžu vienošanās, 
EAFPI vairs nav šāda uzdevuma.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2009/138/EK
138. pants – 4. punkts – 5.c daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAFPI publiski informē par to, ka 
uzraudzības iestāde neievēro vai neplāno 
ievērot ieteikumu. EAFPI, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, var arī izlemt 
publiskot iemeslus, kurus uzraudzības 
iestāde minējusi attiecībā  uz ieteikuma 
neievērošanu. Uzraudzības iestāde par 
šādu publiskošanu pirms tam saņem 
paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 32. punkts
Direktīva 2009/138/EK
155. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības 
iestāde var vērsties ar šo jautājumu EAFPI 
un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas 
.../2010 [EAFPI] 19. pantu. Šādā gadījumā 
EAFPI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, 
kas tai piešķirtas ar minēto pantu.

Turklāt uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības 
iestāde var vērsties ar šo jautājumu EAFPI 
un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas 
Nr. 1094/2010 19. panta 1.– 4. un 
6. punktu. Šādā gadījumā EAFPI var 
rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai 
piešķirtas ar minēto pantu.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai labākas iespējas iejaukties ir uzņēmējai dalībvalstij vai mītnes dalībvalstij. 
Uzņēmējas dalībvalsts iejaukšanās pilnvaras, īpaši saistībā ar pašreizējiem apdrošināšanas 
līgumiem, var būt nepietiekamas, lai sabiedrībai neļautu pārkāpt valsts tiesību aktus.
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Grozījums Nr. 421
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 33. punkts
Direktīva 2009/138/EK
158. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības 
iestāde var vērsties ar šo jautājumu EAFPI 
un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas 
.../2010 [EAFPI] 19. pantu. Šādā gadījumā 
EAFPI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, 
kas tai piešķirtas ar minēto pantu.

Turklāt uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības 
iestāde var vērsties ar šo jautājumu EAFPI 
un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas 
Nr. 1094/2010 19. panta 1.– 4. un 
6. punktu. Šādā gadījumā EAFPI var 
rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai 
piešķirtas ar minēto pantu.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai labākas iespējas iejaukties ir uzņēmējai dalībvalstij vai mītnes dalībvalstij. 
Uzņēmējas dalībvalsts iejaukšanās pilnvaras, īpaši saistībā ar pašreizējiem apdrošināšanas
līgumiem, var būt nepietiekamas, lai sabiedrībai neļautu pārkāpt valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 422
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 33.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
159. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a 159. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
„159. pants

Statistikas dati par pārrobežu darbībām
Visas apdrošināšanas sabiedrības 
saistībā ar darījumiem, ko veic, 
izmantojot tiesības veikt 
uzņēmējdarbību, un tiem, ko veic 
saskaņā ar brīvību sniegt pakalpojumus, 
atsevišķi informē kompetento 
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uzraudzības iestādi mītnes dalībvalstī  
par prēmiju, prasījumu un komisijas 
maksu apmēru, neatskaitot 
pārapdrošināšanu, katrā dalībvalstī un 
šādi:
a) attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanu 
— ar uzņēmējdarbības veidiem, kas 
noteikti attiecīgajā deleģētajā aktā;
b) attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu 
— ar katru I–IX uzņēmējdarbības veidu, 
kas noteikts attiecīgajā deleģētajā aktā.
Attiecībā uz I pielikuma A daļas 
10. kategoriju, neiekļaujot pārvadātāja 
atbildību, attiecīgā sabiedrība informē 
uzraudzības iestādi arī par prasījumu 
iesniegšanas biežumu un vidējām 
izmaksām.
Uzraudzības iestāde mītnes dalībvalstī 
pirmajā un otrajā daļā minēto 
informāciju saprātīgā laikposmā un 
apkopotā veidā pārsūta katras attiecīgās 
dalībvalsts uzraudzības iestādēm, tiklīdz 
tās to pieprasa.”

Or. en

Pamatojums

159. panta sadalījumam jābūt tādam pašam kā direktīvā „Maksātspēja II” minētajiem 
uzņēmējdarbības veidiem, nevis pa kategorijām.

Grozījums Nr. 423
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta un 134. panta 
1. punkta otrās daļas, pārejas laikposmā 
piemēro tādus pašus nosacījumus, kā 

svītrots
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paredzēts 172. panta 3. punktā un 
134. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā 
uz pārapdrošināšanas līgumiem, kas 
noslēgti ar tām sabiedrībām, kuru 
galvenais birojs atrodas tādā trešā valstī, 
kuras maksātspējas režīms līdz 2012. gada 
31. decembrim pilnībā nespēs atbilst 
kritērijiem 1. punktā minētā līdzvērtīguma 
novērtēšanai. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tajos 
gadījumos, kad Komisija saskaņā ar 
6. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi paredzētos 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 424
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta un 134. panta 
1. punkta otrās daļas, pārejas laikposmā 
piemēro tādus pašus nosacījumus, kā 
paredzēts 172. panta 3. punktā un 
134. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā 
uz pārapdrošināšanas līgumiem, kas 
noslēgti ar tām sabiedrībām, kuru 
galvenais birojs atrodas tādā trešā valstī, 
kuras maksātspējas režīms līdz 2012. gada 
31. decembrim pilnībā nespēs atbilst 
kritērijiem 1. punktā minētā līdzvērtīguma 
novērtēšanai. Pārejas laikposma 

4. Neskarot 1. punktu, Komisija saskaņā 
ar 301.a pantu uz noteiktu laiku ar 
EAFPI atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 33. panta 2. punktu, var 
pieņemt lēmumu par to, ka maksātspējas 
režīms, ko trešā valsts piemēro attiecībā uz 
to sabiedrību pārapdrošināšanas 
darījumiem, kuru galvenais birojs atrodas 
minētajā trešā valstī, pagaidām ir 
līdzvērtīgs I sadaļā izklāstītajam, ja šī
trešā valsts ir izpildījusi vismaz vienu no 
šiem nosacījumiem:
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maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tajos 
gadījumos, kad Komisija saskaņā ar 
6. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi paredzētos 
nosacījumus.

a) trešā valsts ir izstrādājusi konverģences 
programmu, lai izpildītu minētās 
saistības;
b) minēto saistību izpildei ir piešķirti 
pietiekami resursi;
c) ir panāktas vienošanās par 
konfidenciālas uzraudzības informācijas 
apmaiņu saskaņā ar 264. pantu;
d) ir atzīts, ka trešā valsts atbilst 
Starptautiskās Apdrošināšanas 
uzraudzītāju asociācijas (IAIS) 
pieņemtajiem pamatprincipiem, 
principiem un standartiem.
Pieņemot lēmumus par pagaidu 
līdzvērtību, ņem vērā Komisijas ziņojumus 
saskaņā ar 177. pantu. Minētos lēmumus 
regulāri pārskata, pamatojoties uz 
attiecīgās trešās valsts progresa 
ziņojumiem, ko reizi sešos mēnešos 
iesniedz novērtēšanai Komisijai un 
EAFPI.
EAFPI pirmajā daļā minēto trešo valstu 
sarakstu publicē un atjauno savā tīmekļa 
vietnē.
Komisija atbilstīgi 301.a pantam var 
pieņemt deleģētos aktus, precizējot 
pirmajā daļā noteiktos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta un 134. panta 
1. punkta otrās daļas, pārejas laikposmā 
piemēro tādus pašus nosacījumus, kā 
paredzēts 172. panta 3. punktā un 
134. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā 
uz pārapdrošināšanas līgumiem, kas 
noslēgti ar tām sabiedrībām, kuru 
galvenais birojs atrodas tādā trešā valstī, 
kuras maksātspējas režīms līdz 2012. gada 
31. decembrim pilnībā nespēs atbilst 
kritērijiem 1. punktā minētā līdzvērtīguma 
novērtēšanai. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tajos 
gadījumos, kad Komisija saskaņā ar 
6. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi paredzētos 
nosacījumus.

4. Neskarot 1. punktu, Komisija saskaņā 
ar 301.a pantu uz noteiktu laiku ar 
EAFPI atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 33. panta 2. punktu, var 
pieņemt lēmumu par to, ka maksātspējas 
režīms, ko trešā valsts piemēro attiecībā uz 
to sabiedrību pārapdrošināšanas 
darījumiem, kuru galvenais birojs atrodas 
minētajā trešā valstī, pagaidām ir 
līdzvērtīgs I sadaļā izklāstītajam, ja ir 
ņemti vērā šādi pamatprincipi:

a) trešā valsts ir uzņēmusies rakstiskas 
saistības attiecībā pret Eiropas Savienību 
pieņemt un piemērot maksātspējas 
režīmu, ko pirms šā laikposma beigām 
saskaņā ar 2. punktu var novērtēt kā 
līdzvērtīgu;
b) trešā valsts ir izstrādājusi konverģences 
programmu, lai izpildītu minētās 
saistības;
c) minēto saistību izpildei ir piešķirti 
pietiekami resursi;
d) trešās valsts esošais maksātspējas 
režīms ir vai būs orientēts uz riska 
mazināšanu, un tā pamatā ir aktīvu un 
pasīvu tirgus vērtības princips;
e) ir panāktas vienošanās par 
konfidenciālas uzraudzības informācijas 
apmaiņu saskaņā ar 264. pantu;
f) ir atzīts, ka trešā valsts atbilst 
Starptautiskās Apdrošināšanas 
uzraudzītāju asociācijas (IAIS) 
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pieņemtajiem pamatprincipiem.
Pieņemot lēmumus par pagaidu 
līdzvērtību, ņem vērā Komisijas ziņojumus 
saskaņā ar 177. pantu. Minētos lēmumus 
regulāri pārskata, pamatojoties uz 
attiecīgās trešās valsts progresa 
ziņojumiem, ko vienu reizi sešos mēnešos 
iesniedz novērtēšanai Komisijai un 
EAFPI.
EAFPI pirmajā daļā minēto trešo valstu 
sarakstu publicē un atjauno savā tīmekļa 
vietnē.
Komisija atbilstīgi 301.a pantam var 
pieņemt deleģētos aktus, precizējot 
pirmajā daļā noteiktos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta un 134. panta 
1. punkta otrās daļas, pārejas laikposmā 
piemēro tādus pašus nosacījumus, kā 
paredzēts 172. panta 3. punktā un 
134. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā uz 
pārapdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti 
ar tām sabiedrībām, kuru galvenais birojs 
atrodas tādā trešā valstī, kuras 
maksātspējas režīms līdz 2012. gada 
31. decembrim pilnībā nespēs atbilst 
kritērijiem 1. punktā minētā līdzvērtīguma 
novērtēšanai. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, kas 
minēta 309. panta 1. punkta pirmajā daļā.
Šo atkāpi piemēro tikai tajos gadījumos, 
kad Komisija saskaņā ar 6. punktu ir 
pieņēmusi lēmumu, ka trešā valsts ir 

4. Atkāpjoties no 3. punkta un 134. panta 
1. punkta otrās daļas, pārejas laikposmā 
piemēro tādus pašus nosacījumus, kā 
paredzēts 172. panta 3. punktā un 
134. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā uz 
pārapdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti 
ar tām sabiedrībām, kuru galvenais birojs 
atrodas tādā trešā valstī, kuras 
maksātspējas režīms līdz 2012. gada 
31. decembrim pilnībā nespēs atbilst 
kritērijiem 1. punktā minētā līdzvērtīguma 
novērtēšanai. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, kas 
minēta 309. panta 1. punkta pirmajā daļā. 
Komisija var pagarināt šo termiņu par vēl 
diviem gadiem, ja trešā valsts nav 
ievērojusi savas saistības, bet ir īstenojusi 
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izpildījusi paredzētos nosacījumus. labu progresu. Šo atkāpi piemēro tikai 
tajos gadījumos, kad Komisija saskaņā ar 
6. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi paredzētos nosacījumus. 

(attiecas arī uz Direktīvas 2009/138/EK 
227. un 260. pantu)

Or. en

Pamatojums

Juridiskajām procedūrām un regulatīvajām izmaiņām, kas jāveic, lai režīms kļūtu 
līdzvērtīgāks, ir jābūt elastīgām. Tas vajadzīgs, lai līdz pārejas posma beigām sasniegtu 
mērķi attiecībā uz līdzvērtību. Pretējā gadījumā bažas par līdzvērtīgiem konkurences 
apstākļiem un darbības traucējumiem īstenosies vēlāk.

Grozījums Nr. 427
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz 
4. punktu precizējot pārejas laiku, kas var 
būt īsāks par noteikto maksimālo 5 gadu 
laikposmu, un nosacījumus, kuri jāizpilda 
trešajai valstij. Šie nosacījumi ietver 
uzraudzības iestāžu uzņemtās saistības, to 
konverģenci attiecībā uz līdzvērtīgu režīmu 
noteiktā laikposmā, esošo vai paredzēto 
režīma saturu un sadarbības jautājumiem, 
informācijas apmaiņu un pienākumu glabāt 
dienesta noslēpumu.

5. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz 
4. punktu precizējot pārejas laiku, kas var 
būt īsāks par noteikto maksimālo 5 gadu 
laikposmu, un nosacījumus, kuri jāizpilda 
trešajai valstij. Šie nosacījumi ietver 
uzraudzības iestāžu uzņemtās saistības, to 
konverģenci attiecībā uz līdzvērtīgu režīmu 
noteiktā laikposmā, sadarbības 
jautājumiem, informācijas apmaiņu un 
pienākumu glabāt dienesta noslēpumu.

Or. en

Pamatojums

Juridiskajām procedūrām un regulatīvajām izmaiņām, kas jāveic, lai režīms kļūtu 
līdzvērtīgāks, ir jābūt elastīgām. Tas vajadzīgs, lai līdz pārejas posma beigām sasniegtu 
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mērķi attiecībā uz līdzvērtību. Pretējā gadījumā bažas par līdzvērtīgiem konkurences 
apstākļiem un darbības traucējumiem īstenosies vēlāk.

Grozījums Nr. 428
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 35. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
172. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 172. pantam pievieno šādu punktu:
„6.a.Pēc 3 gadu pārejas posma 
piemērošanas Komisija sāk pārskatīt 
trešās valsts īstenoto progresu līdzvērtības 
jomā attiecībā pret šādiem aspektiem:
a)maksātspējas režīma pamatā ir riska 
faktors;
b) tai ir neatkarīga uzraudzības sistēma, 
kuras pamatā ir Starptautiskās 
Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācijas 
(IAIS) principi;
c) tajā ir apdrošināšanas tirgus, kas 
atvērts citu jurisdikciju 
(pār)apdrošināšanas sabiedrībām.
5 gadu pārejas posma beigās saskaņā ar 
pārskata secinājumiem Komisija var 
pagarināt pārejas posmu par vēl 
5 gadiem.
Ja pēc 5 gadiem trešā valsts ir īstenojusi 
progresu līdzvērtības jomā, pārejas posmu 
var pagarināt par vēl 5 gadiem.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā apdrošināšanas uzņēmējdarbības veida ilgtermiņa būtību un apdrošināšanas 
sabiedrību spēju konkurēt īpašā tirgū, pieci gadi nav pietiekams laikposms. Ir vajadzīga 
lielāka noteiktība, lai to varētu pagarināt par vēl 5 gadiem, ja ir īstenots progress attiecībā uz 
līdzvērtību. Ir svarīgi atcerēties, ka ES ir vajadzējis vairāk nekā 15 gadu direktīvas 
„Maksātspēja II” izstrādei.
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Grozījums Nr. 429
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 38. punkts
Direktīva 2009/138/EK
216. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu 
apstākļus, ar kuriem saskaņā var pieņemt 
1. punktā minēto lēmumu.

7. EAFPI var izstrādāt regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
apstākļus, ar kuriem saskaņā var pieņemt 
1. punktā minēto lēmumu.

EAFPI iesniedz regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 40. punkts
Direktīva 2009/138/EK
227. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To veicot, grupas uzraudzības iestāde 
apspriežas ar citām iesaistītajām 
uzraudzības iestādēm un EAFPI, pirms 
tiek pieņemts lēmums par līdzvērtīgumu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 431
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 41. punkts
Direktīva 2009/138/EK
227. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, kuros precizē 
kritērijus, ko izmanto, lai novērtētu, vai 
trešās valsts maksātspējas režīms atbilst 
I sadaļas VI nodaļā norādītajam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 432
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 42. punkts
Direktīva 2009/138/EK
227. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atkāpjoties no 1. punkta otrās daļas, 
dalībvalstis pārejas laikposmā var noteikt, 
ka grupas maksātspējas aprēķinā attiecībā 
uz šajā daļā minēto sabiedrību vērā ņem 
attiecīgās trešās valsts noteikto 
maksātspējas kapitāla prasību un 

svītrots



AM\877719LV.doc 97/133 PE472.278v01-00

LV

minētajai prasībai izmantojamo pašu 
kapitālu. Pārejas laikposma maksimālais 
ilgums ir 5 gadi no 309. panta 1. punkta 
pirmajā daļā minētās dienas. Šo atkāpi 
piemēro tikai tad, ja Komisija saskaņā ar 
7. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi noteiktos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 433
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 42. punkts
Direktīva 2009/138/EK
227. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atkāpjoties no 1. punkta otrās daļas, 
dalībvalstis pārejas laikposmā var noteikt, 
ka grupas maksātspējas aprēķinā attiecībā 
uz šajā daļā minēto sabiedrību vērā ņem 
attiecīgās trešās valsts noteikto 
maksātspējas kapitāla prasību un 
minētajai prasībai izmantojamo pašu 
kapitālu. Pārejas laikposma maksimālais 
ilgums ir 5 gadi no 309. panta 1. punkta 
pirmajā daļā minētās dienas. Šo atkāpi 
piemēro tikai tad, ja Komisija saskaņā ar 
7. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi noteiktos nosacījumus.

6. Neskarot 5. punkta otro daļu, Komisija 
saskaņā ar 301.a pantu uz noteiktu laiku 
ar EAFPI atbalstu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 33. panta 2. punktu, 
var pieņemt lēmumu par to, ka 
uzraudzības režīms, ko trešā valsts 
piemēro attiecībā uz sabiedrībām, kuru 
galvenais birojs atrodas minētajā trešā 
valstī, ir pagaidām līdzvērtīgs I sadaļas 
IV nodaļā izklāstītajam, ja ir ņemti vērā 
šādi pamatprincipi:

a) trešā valsts ir uzņēmusies rakstiskas 
saistības attiecībā pret Eiropas Savienību 
pieņemt un piemērot uzraudzības režīmu, 
ko pirms šā laikposma beigām saskaņā ar 
2. punktu var novērtēt kā līdzvērtīgu;
b) trešā valsts ir izstrādājusi konverģences 
programmu, lai izpildītu minētās 
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saistības;
c) minēto saistību izpildei ir piešķirti 
pietiekami resursi;
d) trešās valsts esošais uzraudzības režīms 
ir orientēts uz riska mazināšanu, un tā 
pamatā ir aktīvu un pasīvu tirgus vērtības 
princips;
e) ir panāktas vienošanās par 
konfidenciālas uzraudzības informācijas 
apmaiņu saskaņā ar 264. pantu;
f) ir atzīts, ka trešā valsts atbilst 
Starptautiskās Apdrošināšanas 
uzraudzītāju asociācijas (IAIS) 
pieņemtajiem pamatprincipiem.
Pieņemot lēmumus par pagaidu 
līdzvērtību, ņem vērā Komisijas ziņojumus 
saskaņā ar 177. pantu. Minētos lēmumus 
regulāri pārskata, pamatojoties uz 
attiecīgās trešās valsts progresa 
ziņojumiem, ko reizi sešos mēnešos 
iesniedz novērtēšanai Komisijai un 
EAFPI. 
EAFPI šajā pantā minēto trešo valstu 
sarakstu publicē un atjauno savā tīmekļa 
vietnē.
Komisija atbilstīgi 301.a pantam var 
pieņemt deleģētos aktus, precizējot 
pirmajā daļā noteiktos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 42.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
227. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42.a 172. pantam pievieno šādu punktu:
„8.a. Pēc 3 gadu pārejas posma 
piemērošanas Komisija sāk pārskatīt 
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trešās valsts īstenoto progresu līdzvērtības 
jomā attiecībā pret šādiem aspektiem:
a)maksātspējas režīma pamatā ir riska 
faktors;
b) tai ir neatkarīga uzraudzības sistēma, 
kuras pamatā ir Starptautiskās 
Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācijas 
(IAIS) principi;
c) tajā ir apdrošināšanas tirgus, kas 
atvērts citu jurisdikciju 
(pār)apdrošināšanas sabiedrībām.
5 gadu pārejas posma beigās saskaņā ar 
pārskata secinājumiem Komisija var 
pagarināt pārejas posmu par vēl 
5 gadiem.
Ja pēc 5 gadiem trešā valsts ir īstenojusi 
progresu līdzvērtības jomā, pārejas posmu 
var pagarināt par vēl 5 gadiem.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā apdrošināšanas uzņēmējdarbības veida ilgtermiņa būtību un apdrošināšanas 
sabiedrību spēju konkurēt īpašā tirgū, pieci gadi nav pietiekams laikposms. Ir vajadzīga 
lielāka noteiktība, lai to varētu pagarināt par vēl 5 gadiem, ja ir īstenots progress attiecībā uz 
līdzvērtību. Ir svarīgi atcerēties, ka ES ir vajadzējis vairāk nekā 15 gadu direktīvas 
„Maksātspēja II” izstrādei.

Grozījums Nr. 435
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 42.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
230. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42.a) 230. panta 2. punkta pirmo daļu 
aizvieto ar šādu tekstu:
„2. Maksātspējas kapitāla prasību, kas 
grupas līmenī pamatojas uz konsolidētiem 
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datiem (konsolidēta grupas maksātspējas 
kapitāla prasība), aprēķina, pamatojoties 
uz standarta formulu un, ja nepieciešams, 
uz apstiprinātu iekšējo modeli, kā noteikts 
100. pantā un saskaņā ar vispārējiem 
principiem, kas izklāstīti attiecīgi 
I sadaļas VI nodaļas 4. iedaļas 1. un 
2. apakšiedaļā, kā arī I sadaļas 
VI nodaļas 4. iedaļas 1. un 
3. apakšiedaļā.”

Or. en

Pamatojums

Krīze apliecināja, kāds risks piemīt pārāk lielai paļāvībai uz iekšējiem modeļiem. Šis 
grozījums nodrošina to, ka standarta formulu vienmēr aprēķina, lai a) atvieglotu 
apdrošinātāju salīdzināšanu, b) ļautu salīdzināt iekšējo modeļu rezultātus ar standarta 
formulu, lielāko uzmanību pievēršot galvenajām atšķirībām un nodrošinot vairāk 
informācijas par iekšējā regulatīvā modeļa priekšrocībām un trūkumiem, un c) lai ar iekšējo 
modeļu rezultātiem nodrošinātu regulatīvu pamatu.

Grozījums Nr. 436
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 44. punkts
Direktīva 2009/138/EK
234. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija 
pieņem deleģētos aktus, ar ko precizē
220.–229. pantā norādītos tehniskos 
principus un metodes un 230.–233. panta 
piemērošanu, lai nodrošinātu to vienādu 
piemērošanu visā Savienībā.

Lai nodrošinātu konsekventu šī panta 
noteikumu saskaņošanu, EAFPI izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektus, 
precizējot 220.–229. pantā norādītos 
tehniskos principus un metodes un 230.–
233. panta piemērošanu, atspoguļojot 
īpašo juridisko sistēmu ekonomisko 
būtību.

EAFPI iesniedz regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2012. gada 1. martam.
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
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tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 54. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
248. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„3. Nozīmīgāko filiāļu un saistīto 
uzņēmumu uzraudzības iestādēm arī ļauj 
piedalīties uzraudzības iestāžu kolēģijas 
darbībās. Tomēr to dalību ierobežo, lai 
sasniegtu mērķi attiecībā uz efektīvu 
informācijas apmaiņu.
Ja nepieciešams, grupas uzraudzības 
iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijas 
darbībās var uzaicināt piedalīties 
attiecīgās Eiropas Centrālo banku 
sistēmas centrālās bankas (arī ECB), ja 
šīs darbības attiecas uz tām noteikto 
uzdevumu izpildi.
Uzraudzības iestāžu kolēģijas efektīvai 
darbībai var būt nepieciešams, lai dažas 
darbības veiktu samazināts skaits 
uzraudzības iestāžu.
Uzraudzības iestāžu kolēģijā ietilpst 
grupas uzraudzības iestāde un visu to 
dalībvalstu uzraudzības iestādes, kurās 
atrodas visu filiāļu mātesuzņēmuma 
galvenais birojs.
Nozīmīgāko filiāļu un saistīto uzņēmumu 
uzraudzības iestādēm arī ļauj piedalīties 
uzraudzības iestāžu kolēģijas darbībās. 
Tomēr to dalību ierobežo, lai sasniegtu 
mērķi attiecībā uz efektīvu informācijas 
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apmaiņu.
Ja nepieciešams, grupas uzraudzības 
iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijas 
darbībās var uzaicināt piedalīties 
attiecīgās Eiropas Centrālo banku 
sistēmas centrālās bankas (arī ECB), ja 
šīs darbības attiecas uz tām noteikto 
uzdevumu izpildi.
Uzraudzības iestāžu kolēģijas efektīvai 
darbībai var būt nepieciešams, lai dažas 
darbības veiktu samazināts skaits 
uzraudzības iestāžu.”

Or. en

Pamatojums

ECB un attiecīgās ECBS valstu centrālās bankas var lūgt piedalīties uzraudzības iestāžu 
kolēģijas darbībās, ja šīs darbības attiecas uz tām noteikto uzdevumu izpildi, piemēram, 
saistībā ar centrālo banku uzdevumiem finanšu stabilitātes veicināšanas jomā.

Grozījums Nr. 438
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pārbaudi veic tā uzraudzības iestāde, 
kura būtu grupas uzraudzības iestāde, ja 
būtu jāpiemēro 247. panta 2. punkta 
kritēriji pēc mātesuzņēmuma vai jebkuru 
Savienībā licencētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrību 
pieprasījuma vai pēc pašu iniciatīvas, ja 
vien Komisija jau iepriekš nav izdarījusi 
secinājumu par iesaistītās trešās valsts 
uzraudzības režīma līdzvērtību. To darot, 
uzraudzības iestāde apspriežas ar citām
iesaistītajām uzraudzības iestādēm un 
EAFPI.”

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 439
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaudi veic tā uzraudzības iestāde, kura 
būtu grupas uzraudzības iestāde, ja būtu 
jāpiemēro 247. panta 2. punkta kritēriji pēc 
mātesuzņēmuma vai jebkuru Savienībā 
licencētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrību pieprasījuma 
vai pēc pašu iniciatīvas, ja vien Komisija 
jau iepriekš nav izdarījusi secinājumu par 
iesaistītās trešās valsts uzraudzības režīma 
līdzvērtību. To darot, uzraudzības iestāde 
apspriežas ar citām iesaistītajām 
uzraudzības iestādēm un EAFPI.

Pārbaudi veic tā uzraudzības iestāde, kura 
būtu grupas uzraudzības iestāde, ja būtu 
jāpiemēro 247. panta 2. punkta kritēriji 
(turpmāk „izraudzītā grupas uzraudzības 
iestāde”) pēc mātesuzņēmuma vai jebkuru 
Savienībā licencētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrību pieprasījuma 
vai pēc pašu iniciatīvas, ja vien Komisija 
jau iepriekš nav izdarījusi secinājumu par 
iesaistītās trešās valsts uzraudzības režīma 
līdzvērtību. Izraudzītā grupas uzraudzības 
iestāde sadarbojas ar EAFPI saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 33. panta 
2. punktu.
To darot, pirms lēmuma par līdzvērtību 
pieņemšanas minētā izraudzītā grupas
uzraudzības iestāde ar EAFPI atbalstu
apspriežas ar citām iesaistītajām 
uzraudzības iestādēm. Šādu lēmumu
pieņem saskaņā ar kritērijiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 2. punktu. Izraudzītā 
grupas uzraudzības iestāde nepieņem 
lēmumus saistībā ar trešo valsti, kas ir 
pretrunā attiecībā uz šo trešo valsti 
iepriekš pieņemtajiem lēmumiem.
Ja uzraudzības iestādes nepiekrīt 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šā 
punkta otro daļu, tās var ar attiecīgo 
jautājumu vērsties EAFPI un lūgt tās 
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palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 19. panta 1.–3. punktu un 
6. punktu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
grupas uzraudzības iestāde paziņojusi 
attiecīgo lēmumu. Šādā gadījumā EAFPI 
var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai 
piešķirtas ar minēto pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, precizējot 
kritērijus vērtēšanai, vai trešās valsts 
konsultatīvās uzraudzības režīms grupu 
uzraudzībai ir līdzvērtīgs šajā sadaļā 
izklāstītajam.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 441
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – c apakšpunkts 
Direktīva 2009/138/EK 
260. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Pantu papildina ar šādu 4. punktu: svītrots

„4. Atkāpjoties no 261. panta 1. punkta, 
262. panta 1. punkta pirmās daļas un 
263. panta otrās daļas, dalībvalstis pārejas 
laikposmā var paļauties uz grupas 
uzraudzību, ko veic trešās valsts 
uzraudzības iestādes. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tad, ja 
Komisija saskaņā ar 5. punktu ir 
pieņēmusi lēmumu, ka trešā valsts ir 
izpildījusi noteiktos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 442
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Pantu papildina ar šādu 4. punktu: svītrots

„4. Atkāpjoties no 261. panta 1. punkta, 
262. panta 1. punkta pirmās daļas un 
263. panta otrās daļas, dalībvalstis pārejas 
laikposmā var paļauties uz grupas 
uzraudzību, ko veic trešās valsts 
uzraudzības iestādes. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tad, ja 
Komisija saskaņā ar 5. punktu ir 
pieņēmusi lēmumu, ka trešā valsts ir 
izpildījusi noteiktos nosacījumus.”

Or. en
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Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 261. panta 1. punkta, 
262. panta 1. punkta pirmās daļas un 
263. panta otrās daļas, dalībvalstis pārejas 
laikposmā var paļauties uz grupas 
uzraudzību, ko veic trešās valsts 
uzraudzības iestādes. Pārejas laikposma 
maksimālais ilgums ir 5 gadi no dienas, 
kas minēta 309. panta 1. punkta pirmajā 
daļā. Šo atkāpi piemēro tikai tajos 
gadījumos, kad Komisija saskaņā ar 
5. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka trešā 
valsts ir izpildījusi paredzētos nosacījumus.

4. Atkāpjoties no 261. panta 1. punkta, 
262. panta 1. punkta pirmās daļas un 
263. panta otrās daļas, dalībvalstis pārejas 
laikposmā var paļauties uz grupas 
uzraudzību, ko veic trešās valsts 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrību, kuru mātesuzņēmumu 
galvenais birojs no 2014. gada 1. janvāra 
ir ārpus Kopienas robežām, uzraudzības 
iestādes tādos gadījumos, kas nav 
paredzēti 5. punktā. Pārejas laikposms 
ilgst vai nu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2018. gada 31. decembrim, vai līdz dienai, 
kad saskaņā ar šī panta 2. punktu trešās 
valsts uzraudzības režīms tiek atzīts par 
līdzvērtīgu šajā sadaļā noteiktajam. Šo 
atkāpi piemēro tikai tajos gadījumos, kad 
Komisija saskaņā ar 7. punktu ir pieņēmusi 
lēmumu, ka trešā valsts ir izpildījusi 
paredzētos nosacījumus.

Ne vēlāk kā 3 gadus pēc 2014. gada 
1. janvāra Komisija attiecībā uz katru 
trešo valsti, par kuru Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 7. punktu, 
pārskata trešās valsts īstenoto progresu 
saistībā ar konverģenci attiecībā uz 
līdzvērtīgu režīmu.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ņemt vērā Padomes darbu saistībā ar trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 444
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 3 gadus pēc 2014. gada 
1. janvāra un reizi trijos gados Komisija 
attiecībā uz katru trešo valsti, par kuru 
Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
7. punktu, pārskata trešās valsts īstenoto 
progresu saistībā ar konverģenci attiecībā 
uz līdzvērtīgu režīmu.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/138
260. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Pievieno šādu 5. punktu: svītrots
„5. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz 
4. punktu precizējot pārejas laiku, kas var 
būt īsāks par noteikto maksimālo 5 gadu 
laikposmu, un nosacījumus, kuri jāizpilda 
trešajai valstij. Šie nosacījumi ietver 
uzraudzības iestāžu uzņemtās saistības, to 
konverģenci attiecībā uz līdzvērtīgu 
režīmu noteiktā laikposmā, esošo vai 
paredzēto režīma saturu un sadarbības 
jautājumiem, informācijas apmaiņu un 
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pienākumu glabāt dienesta noslēpumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 446
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Pievieno šādu 5. punktu: svītrots
„5. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz 
4. punktu precizējot pārejas laiku, kas var 
būt īsāks par noteikto maksimālo 5 gadu 
laikposmu, un nosacījumus, kuri jāizpilda 
trešajai valstij. Šie nosacījumi ietver 
uzraudzības iestāžu uzņemtās saistības, to 
konverģenci attiecībā uz līdzvērtīgu 
režīmu noteiktā laikposmā, esošo vai 
paredzēto režīma saturu un sadarbības 
jautājumiem, informācijas apmaiņu un 
pienākumu glabāt dienesta noslēpumu.”

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu līdzvērtība ir problēma, kas jārisina ar direktīvas „Maksātspēja II” īstenošanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 447
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz 
4. punktu precizējot pārejas laiku, kas var 
būt īsāks par noteikto maksimālo 5 gadu 
laikposmu, un nosacījumus, kuri jāizpilda 
trešajai valstij. Šie nosacījumi ietver 
uzraudzības iestāžu uzņemtās saistības, to 
konverģenci attiecībā uz līdzvērtīgu 
režīmu noteiktā laikposmā, esošo vai 
paredzēto režīma saturu un sadarbības 
jautājumiem, informācijas apmaiņu un 
pienākumu glabāt dienesta noslēpumu.

5. Neskarot 4. punkta otro daļu, Komisija 
saskaņā ar 301.a pantu uz noteiktu laiku 
ar EAFPI atbalstu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 33. panta 2. punktu 
var pieņemt lēmumu, ka uzraudzības 
režīms, ko trešā valsts piemēro attiecībā uz 
sabiedrībām, kuru galvenais birojs 
atrodas šajā trešā valstī, ir pagaidām 
līdzvērtīgs šajā sadaļā izklāstītajam, ja ir 
ņemti vērā šādi pamatprincipi:

a) trešā valsts ir uzņēmusies rakstiskas 
saistības attiecībā pret Eiropas Savienību 
pieņemt un piemērot uzraudzības režīmu, 
ko pirms šā laikposma beigām saskaņā ar 
3. punktu var novērtēt kā līdzvērtīgu;
b) trešā valsts ir izstrādājusi konverģences 
programmu, lai izpildītu minētās 
saistības;
c) minēto saistību izpildei ir piešķirti 
pietiekami resursi;
d) trešās valsts esošais uzraudzības režīms 
ir vai būs orientēts uz riska mazināšanu, 
un tā pamatā ir aktīvu un pasīvu tirgus 
vērtības princips;
e) ir panāktas vienošanās par 
konfidenciālas uzraudzības informācijas 
apmaiņu saskaņā ar 264. pantu;
f) ir atzīts, ka trešā valsts atbilst 
Starptautiskās Apdrošināšanas 
uzraudzītāju asociācijas (IAIS) 
pieņemtajiem pamatprincipiem.
Pieņemot lēmumus par pagaidu 
līdzvērtību, ņem vērā Komisijas ziņojumus 
saskaņā ar 177. pantu. Minētos lēmumus 
regulāri pārskata, pamatojoties uz 
attiecīgās trešās valsts progresa 
ziņojumiem, ko reizi sešos mēnešos 
iesniedz novērtēšanai Komisijai un 
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EAFPI.
EAFPI šajā pantā minēto trešo valstu 
sarakstu publicē un atjauno savā tīmekļa 
vietnē.
Komisija atbilstīgi 301.a pantam var 
pieņemt deleģētos aktus, precizējot 
pirmajā daļā noteiktos nosacījumus.
Ja saskaņā ar pirmo daļu Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu attiecībā uz trešo 
valsti, šo lēmumu atzīst par noteicošo 
1. punktā minētās pārbaudes vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2009/138/EK 
260. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pievieno šādu 6. punktu: svītrots
„6. Komisija var pieņemt lēmumu 
attiecībā uz trešo valstu konsultatīvās 
uzraudzības režīmiem, kas minēti 
4. punktā, ka trešā valsts ir izpildījusi 
4. punktā un deleģētajā aktā paredzētos 
nosacījumus.

Šos lēmumus pieņem pēc konsultēšanās 
ar Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju komiteju un saskaņā ar 
301. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru. Šos lēmumus regulāri 
pārskata.”

Or. en
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Grozījums Nr. 449
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 62. punkts – e punkts
Direktīva 2009/138/EK
260. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pēc 3 gadu pārejas posma 
piemērošanas Komisija sāk pārskatīt 
trešās valsts īstenoto progresu līdzvērtības 
jomā attiecībā pret šādiem aspektiem:
a)maksātspējas režīma pamatā ir riska 
faktors;
b) tai ir neatkarīga uzraudzības sistēma, 
kuras pamatā ir Starptautiskās 
Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācijas 
(IAIS) principi;
c) tajā ir apdrošināšanas tirgus, kas 
atvērts citu jurisdikciju 
(pār)apdrošināšanas sabiedrībām.
5 gadu pārejas posma beigās saskaņā ar 
pārskata secinājumiem Komisija var 
pagarināt pārejas posmu par vēl 
5 gadiem.
Ja pēc 5 gadiem trešā valsts ir īstenojusi 
progresu līdzvērtības jomā, pārejas posmu 
var pagarināt par vēl 5 gadiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā apdrošināšanas uzņēmējdarbības veida ilgtermiņa būtību un apdrošināšanas 
sabiedrību spēju konkurēt īpašā tirgū, pieci gadi nav pietiekams laikposms. Ir vajadzīga 
lielāka noteiktība, lai to varētu pagarināt par vēl 5 gadiem, ja ir īstenots progress attiecībā uz 
līdzvērtību. Ir svarīgi atcerēties, ka ES ir vajadzējis vairāk nekā 15 gadu direktīvas 
„Maksātspēja II” izstrādei.

Grozījums Nr. 450
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 69.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/138/EK
308. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a) 308. pantam pievieno šādu punktu:
„1.a.No 2013. gada 1. janvāra dalībvalstis 
uzraudzības iestādēm nodrošina 
pietiekamas pilnvaras, lai tās varētu 
izskatīt pieteikumus attiecībā uz atļauju 
aprēķināt maksātspējas kapitāla prasību, 
pamatojoties uz iekšēju modeli, un lai 
šādu pieteikumu izskatīšana būtu to 
pienākums.”

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumus nevajadzētu sodīt par to, ka tie nespēj izmantot savu iekšējo modeli tādēļ, ka 
regulators vēl nav izskatījis to pieteikumu. Ņemot vērā, ka pieteikuma izskatīšanai paredzētais 
laiks, iekļaujot iespējamo EAFPI iejaukšanos, var būt pat 9 mēneši, regulatoriem ir jābūt 
iespējai no 2013. gada 1. janvāra izskatīt iekšējā modeļa pieteikumus, lai nodrošinātu, ka 
procedūru var pabeigt līdz ieviešanas datumam 2013. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr. 451
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 3. punktu, tad 
41. panta 1. punktu un 41. panta 
3. punktu nepiemēro maksimāli 3 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

3. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
nodrošina, ka apdrošināšanai un 
pārapdrošināšanai nemainīgi piemēro 
kapitāla un ziņošanas prasības, kas ir 
spēkā tām piekritīgajā jurisdikcijā līdz 
2013. gada 1. janvārim.
Neskarot iepriekšējā punkta noteikumus 
un lai uzraudzītu konkrēta uzņēmuma 
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īstenoto progresu attiecībā uz direktīvas 
„Maksātspēja II” īstenošanu, uzraudzības 
iestādes uz ad hoc pamata apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām var 
pieprasīt aprēķināt visu vai daļu no 
turpmāk minētā: maksātspējas kapitāla 
prasību, minimālā kapitāla prasību, pašu 
līdzekļu apmēru, kā arī noteikt bilanci 
saskaņā ar šo direktīvu un sniegt šo 
informāciju uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 452
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 3. punktu, tad 
41. panta 1. punktu un 41. panta 
3. punktu nepiemēro maksimāli 3 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

3. Saskaņā ar 308.b pantu no 2013. gada 
1. jūlija:

a) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības veic novērtējuma aprēķinus 
attiecībā uz maksātspējas kapitāla 
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prasību, minimālo kapitāla prasību, pašu 
kapitāla summu, kā arī sagatavo bilanci 
saskaņā ar šo direktīvu un šo informāciju 
iesniedz uzraudzības iestādēm;
b) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības sniedz uzraudzības iestādēm 
35. pantā noteikto informāciju attiecībā 
uz gada ziņojumu; dalībvalstis var 
nepiemērot šo prasību attiecībā uz 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām, kas pilnībā neatbilst 
prasībām izveidot atbilstīgas sistēmas un 
struktūras saskaņā ar 35. panta 5. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 453
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 3. punktu, tad 
41. panta 1. punktu un 41. panta 
3. punktu nepiemēro maksimāli 3 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

3. Neskarot 308.b pantu, no 2013. gada 
1. jūlija apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības:

a) aprēķina maksātspējas kapitāla 
prasību, minimālo kapitāla prasību, pašu 
kapitāla summu, kā arī sagatavo bilanci 
saskaņā ar šo direktīvu;
b) sniedz uzraudzības iestādēm 35. pantā 
noteikto informāciju saistībā ar 
iepriekšējā apakšpunktā izklāstītajām 
prasībām; atsauces datums šīs 
informācijas sniegšanai ir finanšu gada 
pirmā diena, kas sākas 2012. gada 
1. jūlijā vai pēc tam, bet līdz 2013. gada 
1. jūlijam; EAFPI nosaka iesniedzamos 
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standartus.

Or. en

Pamatojums

Maksātspēja II sistēma nepieprasa veikt peļņas un zaudējumu aprēķinu, bet gan pašu kapitāla 
svārstību analīzes aprēķinu. Konsekvences nolūkā tieši šo aprēķinu būtu jāpieprasa, veicot 
pakāpenisku ieviešanu.

Grozījums Nr. 454
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārejas perioda laikā dalībvalstis var 
atļaut apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām publiskot 
vai iekļaut uzraudzības ziņojumos tikai 
tādu informāciju, ko var sniegt to esošās 
sistēmas un struktūras, pat ja tā rezultātā 
nenotiek pilnīga atbilstība 35., 51. un 53.–
55. pantā minētajām prasībām attiecībā 
uz ziņošanu un publiskošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 455
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot 308.b pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka uzraudzības iestādēm ir 
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pilnvaras pieprasīt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām iesniegt 
35. pantā minēto informāciju saistībā ar 
finanšu gadu, kas beidzas 2013. gada 
jūlijā vai pēc tam.

Or. en

Pamatojums

Konsultatīvās uzraudzība pakāpeniskās īstenošanas perspektīvā 35. pantā noteiktos 
ziņojumus nevar pilnībā pieprasīt jau 2013. gadā. Uzdevumu noteikt šīs „pārejas” laikā 
uzraudzības iestādēm iesniedzamos standartus varētu piešķirt EAFPI.

Grozījums Nr. 456
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 5. punktu, tad 
75. panta 1. punktu nepiemēro maksimāli 
10 gadus no dienas, kas minēta 309. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

5. Attiecīgo bezriska procentu likmju 
termiņstruktūras likmes, ko izmanto, lai 
aprēķinātu visprecīzāko novērtējumu 
attiecībā uz apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas saistībām, kas atbilst 
iemaksātajām prēmijām esošajiem 
līgumiem, aizvien jāaprēķina saskaņā ar 
Direktīvu 2002/83/EK, 10 gadus pēc tam, 
kad īstenota Direktīva 2002/83/EK, kurā:
1. saskaņā ar valsts tiesību aktiem līdz 
pēdējam Direktīvas 2002/83/EK 
piemērošanas datumam tehniskie 
noteikumi tiek aprēķināti, izmantojot 
Direktīvas 2002/83/EK 20.b panta 
a) apakšpunkta ii) daļā minēto procentu 
likmi; un
2. (pār-)apdrošināšanas sabiedrības 
turpina ievērot 1. apakšpunktā minētos 
nosacījumus.

Or. en
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Pamatojums

Apdrošināšanas ilgtermiņa rakstura dēļ pavisam nelielām izmaiņām šajā aprēķinā būs ļoti 
liela ietekme uz apdrošināšanas uzņēmumiem, jo tās būs jau noslēgušas ilgtermiņa līgumus ar 
polises īpašniekiem, pamatojoties uz pašreizējiem nosacījumiem. Lai samazinātu ietekmi uz 
ilgtermiņa apdrošināšanas produktu cenu un pieejamību, nepieciešams saprātīgs laika posms, 
kad apdrošināšanas uzņēmumi var veikt šo pāreju. Ņemot vērā minēto produktu ilgtermiņa 
raksturu, būtu saprātīgi piešķirt 10 gadus.

Grozījums Nr. 457
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pārejas perioda laikā dalībvalstis var 
atļaut apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām publiskot 
vai iekļaut uzraudzības ziņojumos tikai 
tādu informāciju, ko var sniegt to esošās 
sistēmas un struktūras, pat ja tā rezultātā 
nenotiek pilnīga atbilstība 254. panta 
2. punktā un 256. pantā minētajām 
prasībām attiecībā uz ziņošanu un 
publiskošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 458
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 7 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 7. punktu, tad 

7. Komisija pieņem deleģētos aktus, ar ko 
nosaka pašu kapitāla posteņus, uz ko 
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94. pantu nepiemēro maksimāli 10 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

attiecas pārejas pasākumi, un 308.b panta 
g) apakšpunktā noteiktās pārejas prasības 
attiecībā uz pašu kapitāla posteņu 
klasificēšanu, kuras piemēros minētajiem 
precizētajiem pašu kapitāla posteņiem, un 
nosakot, ka pārejas laikā apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām 
jāievēro vismaz tie normatīvie un 
administratīvie akti, kas pieņemti saskaņā 
ar Direktīvas 2002/83/EK 27. pantu, 
Direktīvas 73/239/EEK 16. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 36. pantu attiecībā 
uz minētajiem pašu kapitāla posteņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 7 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 7. punktu, tad 
94. pantu nepiemēro maksimāli 10 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 1. punkta 
pirmajā daļā.

7. Neskarot 94. pantu, pašu kapitāla 
posteņi, kas izlaisti pirms dienas, kas 
minēta 309. panta 1. punkta pirmajā daļā, 
kas saskaņā ar 310. pantā uzskaitītajām 
direktīvām var tikt izmantoti, lai segtu līdz 
50 % no maksātspējas normas, ir 
klasificējami kā 1. līmeņa pašu kapitāla 
posteņi uz 20 gadiem no attiecīgā datuma.

Neskarot 94. pantu, pašu kapitāla posteņi, 
kas izlaisti pirms dienas, kas minēta 
309. panta 1. punkta pirmajā daļā, kas 
saskaņā ar 310. pantā uzskaitītajām 
direktīvām var tikt izmantoti, lai segtu līdz 
25 % no maksātspējas normas, ir 
klasificējami kā 2. līmeņa pašu kapitāla 
posteņi uz 20 gadiem no attiecīgā datuma.

Or. it
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Pamatojums

Jaunu klasificēšanas kritēriju ieviešana attiecībā uz subordinēto aizņēmumu radīs 
nevajadzīgu sarežģītību; tā vietā, lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz Maksātspēja II, tā 
drīzāk radīs satraukumu finanšu tirgos, kropļos tirgu un palielinās kapitāla izmaksas. Būtu 
labāk piešķirt ilgāku laika posmu tā, lai sabiedrībām dotu pietiekami daudz laika nomaksāt 
subordinēto aizņēmumu, kas piešķirts pirms Maksātspēja II spēkā stāšanās.

Grozījums Nr. 460
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 7 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu 
saskaņā ar 308.b panta 7. punktu, tad 
94. pantu nepiemēro maksimāli 10 gadus 
no dienas, kas minēta 309. panta 1. punkta 
pirmajā daļā.

7. Neskarot 94. pantu, pašu kapitāla 
posteņi, kas izlaisti pirms dienas, kas 
minēta 309. panta 1. punktā un kas 
saskaņā ar 310. pantā minētajām 
direktīvām var tikt izmantoti, lai segtu līdz 
50 % no maksātspējas normas, ir 
klasificējami kā 1. līmeņa pašu kapitāla 
posteņi uz 20 gadiem no attiecīgā datuma.

Neskarot 94. pantu, pašu kapitāla posteņi, 
kas izlaisti pirms dienas, kas minēta 
309. panta 1. punktā un kas saskaņā ar 
310. pantā minētajām direktīvām var tikt 
izmantoti, lai segtu līdz 25 % no 
maksātspējas normas, ir klasificējami kā 
2. līmeņa pašu kapitāla posteņi uz 
20 gadiem no attiecīgā datuma.

Or. en

Pamatojums

Šis komentārs un pārstrādes ieteikums attiecas arī uz 2011/0006 (COD) 308.b panta 
g) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 461
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Standartparametri, kas izmantojami 
attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem, ko 
sabiedrības iegādājušās 2013. gada 
31. decembrī vai pirms tam, aprēķinot 
kapitāla vērtspapīru riska apakšmoduli 
saskaņā ar standarta formulu, 
neizmantojot 304. pantā noteikto iespēju, 
tiek aprēķināti kā svērtais vidējais 
aritmētiskais no:
a) standartparametra, kas izmantojams, 
aprēķinot kapitāla vērtspapīru riska 
apakšmoduli saskaņā ar 304. pantu; un
b) standartparametra, kas izmantojams, 
aprēķinot kapitāla vērtspapīru riska 
apakšmoduli saskaņā ar standarta 
formulu, neizmantojot 304. pantā noteikto 
iespēju.
b) apakšpunktā minētajam parametram 
vismaz lineāri jāpalielinās katra gada 
beigās no 0 %gada laikā, sākot no 
2014. gada 1. janvāra, līdz 100 % 
10 gadus pēc 2014. gada 1. janvāra.
Komisija pieņem deleģētos aktus, tālāk 
nosakot ievērojamo procedūru un 
kritērijus, tostarp kapitāla vērtspapīrus, uz 
ko attiecas pārejas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 9.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Standarta parametrus, kurus piemēro 
kapitāla instrumentiem, kas iegādāti līdz 
2013. gada 31. decembrim ieskaitot, 
aprēķinot kapitāla instrumentu riska 
apakšmoduli saskaņā ar standarta 
formulu bez 304. pantā izklāstītās 
iespējas, aprēķina kā šādu aspektu vidējos 
svērtos lielumus:
a) standarta parametrs, ko izmanto, 
aprēķinot kapitāla instrumentu riska 
apakšmoduli saskaņā ar 304. pantu; un
b) standarta parametrs, ko izmanto, 
aprēķinot kapitāla instrumentu riska 
apakšmoduli saskaņā ar standarta 
formulu bez 304. pantā izklāstītās 
iespējas.
B punktā minētā parametra svērums 
palielinās vismaz lineāri katra gada 
beigās no 0 % gada laikā, sākot no 
2014. gada 1. janvāra, līdz 100 % pēc 
10 gadiem 2014. gada 1. janvārī.
Komisija pieņem deleģētos aktus, 
precizējot, kādas procedūras un kritēriji ir 
jāievēro, to skaitā kapitāla instrumentus, 
kurus pakļauj pārejas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis pārejas posms ir vajadzīgs, lai nekaitētu ilgtermiņa ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 9.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Ja šīs direktīvas spēkā stāšanās brīdī 
mītnes dalībvalstīs piemēro 
Direktīvas 2003/41/EK 4. panta 
noteikumus, šīs dalībvalstis līdz 
Direktīvas 2003/41/EK pārskatīšanas 
pabeigšanas brīdim var turpināt piemērot 
tiesību aktus, noteikumus un 
administratīvās normas, ko tās 
pieņēmušas, lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas 2002/83/EK 1.–19. pantam, 
27.–30. pantam, 32.–35. pantam un 37.–
67. pantam, ņemot vērā to redakciju, kāda 
ir spēkā Direktīvas 2002/83/EK pēdējā 
piemērošanas dienā.

Or. en

Pamatojums

Patlaban Direktīvas 2003/41/ES (PKUI direktīva) 4. pants dalībvalstīm ļauj nodrošināt to, ka 
vienus un tos pašus maksātspējas noteikumus var piemērot gan fondēto pensiju shēmas 
iestādēm (PKUI), gan apdrošināšanas sabiedrībām, kas nodrošina fondēto pensiju izmaksu. 
Lai saglabātu šādus konkurences apstākļus līdz PKUI direktīvas pārskatīšanas pabeigšanai, 
direktīvā „Maksātspēja II” ir jāievieš pārejas periods attiecībā uz fondēto pensiju 
nodrošinājumu.

Grozījums Nr. 464
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 70. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.a pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b Ja šīs direktīvas spēkā stāšanās brīdī 
mītnes dalībvalstīs piemēro 
Direktīvas 2003/41/EK 4. panta 
noteikumus, šīs dalībvalstis līdz 
2015. gada 31. decembrim var turpināt 
piemērot tiesību aktus, noteikumus un 
administratīvās normas, ko tās 
pieņēmušas, lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas 2002/83/EK 1.–19. pantam, 
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27.–30. pantam, 32.–35. pantam un 37.–
67. pantam, ņemot vērā to redakciju, kāda 
ir spēkā Direktīvas 2002/83/EK pēdējā 
piemērošanas dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 71. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie akti Pārejas laikposmi
Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

1. Dalībvalstis tām apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām vai 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
grupām, kuru kopējā bilance nepārsniedz 
25 miljardus euro, kas 310. pantā 
noteiktajā datumā nav nodrošinājušas 
atbilstību maksātspējas kapitāla prasībai, 
šīs prasības izpildei var atvēlēt laiku līdz 
diviem gadiem ar nosacījumu, ka šādas 
sabiedrības vai grupas saskaņā ar 
direktīvas 138. panta 2. punktu un 
142. pantu ir iesniegušas uzraudzības 
iestādei apstiprināšanai pasākumus, ko 
tās plāno veikt šai sakarībā.

a)direktīvas 308.a panta 1. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 3 gadu laikposmu, 
jebkādu pārejas laika sadalījumu un 
pārejas prasības attiecībā uz sistēmām un 
struktūrām, kuras jāizveido sabiedrībām,
lai izpildītu prasības par prasīto 
informāciju, kas sniedzama uzraudzības 
īstenošanai, un attiecībā uz 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrību atbilstību vismaz 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem saistībā ar pārskatu sagatavošanu 

2. Dalībvalstis tām apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras 
310. pantā noteiktajā datumā pilnībā nav 
izpildījušas prasību izveidot atbilstīgas 
sistēmas un struktūras saskaņā ar 
35. panta 5. punktu un 55. panta 
1. punktu, šīs prasības izpildei var atvēlēt 
laiku līdz diviem gadiem.
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un periodisku deklarāciju iesniegšanu, 
kas ir pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/83/EK 13. pantu, 
Direktīvas 84/641/EK 11. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 17. pantu;
b) direktīvas 308.a panta 2. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par 10 gadu laikposmu, jebkādu pārejas 
laika sadalījumu, prasību drīzāk ņemt 
vērā pieņēmumus, kas ir 308.b panta 
8. punktā minētās pārejas maksātspējas 
kapitāla prasības pamatā, nevis 
maksātspējas kapitāla prasību, izdarot 
secinājumus par to, vai ir izpildīti kapitāla 
palielinājuma nosacījumi saskaņā ar 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un 
precizējot kapitāla palielinājuma 
aprēķinu, pamatojoties drīzāk uz minētās 
pārejas maksātspējas kapitāla prasības 
kalibrēšanas un ticamības līmeņa
pazīmēm, nevis uz standarta formulas 
maksātspējas kapitāla prasības 
kalibrēšanas un ticamības līmeņa 
pazīmēm; 

3. Šajā laikposmā dalībvalstis tām 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām, kuras pilnībā neatbilst 
prasībai publiskot 51. pantā un 53.–
55. pantā minēto informāciju, var atļaut 
publiskot tikai to informāciju, ko 
īstenošanas sistēmas un struktūras spēj 
nodrošināt.

c) direktīvas 308.a panta 3. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 3 gadu laikposmu, pārejas 
laika sadalījumu un pārejas prasības 
attiecībā uz pārvaldības sistēmu, kā arī 
precizējot, kādā apmērā apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām 
pārejas laikā jāatbilst 41.–49. pantā 
minētajām sistēmām, funkcijām un 
prasībām, un nosakot, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām 
jāatbilst vismaz tiem normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, kuri pieprasa 
stabilas administratīvās procedūras un 
iekšējo kontroli un kuri pieņemti saskaņā 
ar Direktīvas 2002/83/EK 10. pantu, 
Direktīvas 84/641/EK 9. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 15. pantu; 

4. Dalībvalstis tām apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas grupām, kuras 
310. pantā noteiktajā datumā pilnībā nav 
izpildījušas prasību izveidot atbilstīgas 
sistēmas un struktūras saskaņā ar 
254. pantu, šīs prasības izpildei var atvēlēt 
laiku līdz diviem gadiem.

d) direktīvas 308.a panta 4. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 3 gadu laikposmu, 
jebkādu pārejas laika sadalījumu un 
jebkādas pārejas prasības attiecībā uz tās 

5. Šajā laikposmā dalībvalstis tām 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
grupām, kuras pilnībā neatbilst prasībai 
publiskot 256. pantā minēto informāciju, 
var atļaut publiskot tikai to informāciju, 
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informācijas saturu un laiku, kas 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām jāpublisko, un nosakot, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām vismaz jāpublisko ziņojums, 
kurā lielā mērā apkopota 51. panta 
1. punktā izklāstītā informācija; 

ko īstenošanas sistēmas un struktūras spēj 
nodrošināt.

e) direktīvas 308.a panta 5. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
jebkādu pārejas laika sadalījumu, 
jebkādas aktīvu un pasīvu specifikācijas, 
uz kurām attiecas pārejas prasības 
saistībā ar novērtēšanu un pārejas 
prasības saistībā ar metodēm un 
pieņēmumiem, kas izmantoti noteikto 
aktīvu un pasīvu novērtēšanā, un nosakot, 
ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām šādu aktīvu un pasīvu 
novērtēšanā jāievēro vismaz tie 
dalībvalstu normatīvie un administratīvie 
akti, kuri piemērojami 2012. gada 
31. decembrī;

6. Pamata pašu kapitāla posteņus, kas 
izveidoti pirms 309. panta 1. punktā 
minētā datuma, piemērojot 94. panta 
1. punktu un 230. pantu, klasificē pamata 
pašu kapitāla 1. līmenī uz laiku ne ilgāku 
par 10 gadiem pēc 310. pantā minētā 
datuma, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

f) direktīvas 308.a panta 6. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
pārejas laika sadalījumu un pārejas 
prasības attiecībā uz metodiku un 
pieņēmumiem, kas ir tehnisko rezervju 
aprēķināšanas pamatā un kas būs 
piemērojami pārejas laikā, un nosakot, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām jāievēro vismaz tie 
normatīvie un administratīvie akti 
attiecībā uz tehnisko rezervju izveidošanu, 
kas pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/83/EK 20. pantu, 
Direktīvas 73/239/EEK 15. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 32. pantu;

a) postenis ierindojams tikai pēc visu 
apdrošinājuma ņēmēju un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju un 
visu nesubordinēto kreditoru 
prasījumiem;

g) direktīvas 308.a panta 7. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
pārejas laika sadalījumu, tādu pašu 
kapitāla posteņu specifikāciju, uz kuriem 
attiecas pārejas prasības, un pārejas 
prasības attiecībā uz pašu kapitāla 
posteņu klasificēšanu, kuras piemēros 

b) posteni var atmaksāt vai izpirkt tikai 
pēc apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības ieskatiem, 
un tas neparedz ierobežotus stimulus 
atmaksāt vai izpirkt šo posteni pirms 
10 gadu termiņa beigām pēc attiecīgā 
posteņa izlaišanas. Šāda posteņa atmaksu 
vai izpirkšanu apstiprina uzraudzības 
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minētajiem precizētajiem pašu kapitāla 
posteņiem, un nosakot, ka pārejas laikā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām jāievēro vismaz tie 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/83/EK 27. pantu, 
Direktīvas 73/239/EEK 16. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 36. pantu attiecībā 
uz minētajiem pašu kapitāla posteņiem;

iestāde;

h) direktīvas 308.a panta 8. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
jebkādu pārejas laika sadalījumu un 
jebkādas pārejas prasības attiecībā uz 
pārejas maksātspējas kapitāla prasības 
aprēķinu un izmantošanu. Pārejas 
maksātspējas kapitāla prasības aprēķins 
var ietvert grozījumus attiecībā uz stresu, 
scenāriju, korelācijas koeficientu un 
maksātspējas kapitāla prasības standarta 
formulas parametriem, kas būtu 
piemērojami citos gadījumos. Turklāt 
deleģētajā aktā nosaka, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām jāievēro pārejas 
maksātspējas kapitāla prasība, kas nav 
lielāka par maksātspējas kapitāla prasību 
un mazāka par minimālās kapitāla 
prasības summu un piecdesmit 
procentiem no maksātspējas kapitāla 
prasības un minimālās kapitāla prasības 
starpības;

c) postenim nav apgrūtinājumu, un tas 
nav saistīts ar citiem darījumiem, kas 
kopā ar šo posteni var neatbilst 94. panta 
2. punkta pirmajā daļā izklāstītajām 
prasībām;

i) direktīvas 308.a panta 9. punktu 
attiecībā uz izmaiņām saistībā ar aprēķina 
metodes izvēli un vispārīgiem principiem, 
aprēķinot grupas maksātspēju, kā minēts 
220.–229. pantā, 230.–233. pantā un 
235. pantā attiecībā uz grupas 
maksātspējas aprēķina metodēm. Turklāt 
deleģētajos aktos var noteikt izmaiņas, kas 
attiecas uz grupas maksātspējas aprēķinu, 
piemērojot uzraudzību grupas līmenī, kā 
minēts 213. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā, ja nav līdzvērtīgas 
uzraudzības, kā minēts 262. pantā. Šīs 
izmaiņas grupas pašu kapitāla un grupas 

d) postenis ir pilnībā apmaksāts, 
beztermiņa un ir pieejams zaudējumu 
segšanai, turpinot darbību;
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maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā 
būtiski ietekmēs jebkādas pārejas prasības 
par pašu kapitāla klasificēšanu un 
maksātspējas kapitāla prasību, ko pārejas 
laikā piemēro atsevišķu apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrību līmenī, 
kā minēts 308.a panta 7. punktā un 
308.a panta 8. punktā. Deleģētajā aktā 
nosaka, ka apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām 
jānodrošina, lai izmantojamais pašu 
kapitāls, ņemot vērā 308.a panta 
7. punktā minētos pārejas nosacījumus, ir 
pieejams grupai. Minētais izmantojamais 
pašu kapitāls ir vismaz vienāds ar grupas 
maksātspējas kapitāla prasību, ko 
aprēķina, pamatojoties uz pārejas 
maksātspējas kapitāla prasības aprēķina 
metodi, kas minēta 308.a panta 8. punktā, 
vai ar pārejas maksātspējas kapitāla 
prasības summu; 
j) direktīvas 254. panta 2. punktu attiecībā 
uz izmaiņām saistībā ar informāciju, kas 
jāpaziņo par grupas uzraudzības veikšanu 
atbildīgajām iestādēm un kas būtiski 
ietekmē uzraudzības pārskatu prasības 
atsevišķu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrību līmenī, 
kuras piemēro pārejas laikā, kā minēts 
308.a panta 1. punktā;

e) postenis paredz iespēju anulēt vai atlikt 
procentu maksājumus vai dividendes, kas 
saistītas ar šo posteni, finanšu 
nestabilitātes laikā.

k) direktīvas 256. panta 1. punktu 
attiecībā uz izmaiņām saistībā ar tādas 
publiskojamās informācijas saturu un 
laiku, kas būtiski ietekmē informācijas 
publiskošanas prasības atsevišķu 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrību līmenī, kuras piemēro pārejas 
laikā, kā minēts 308.a panta 4. punktā.”

7. Pamata pašu kapitāla posteņus, kas 
izveidoti pirms 309. panta 1. punktā 
minētā datuma, piemērojot 94. panta 
2. punktu un 230. pantu, klasificē pamata 
pašu kapitāla 2. līmenī uz laiku ne ilgāku 
par 10 gadiem pēc 310. pantā minētā 
datuma, tie atbilst šādiem kritērijiem:

a) postenis ierindojams pēc visu 
apdrošinājuma ņēmēju un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju un 
visu nesubordinēto kreditoru 
prasījumiem;
b) postenis ir beztermiņa vai tā 
sākotnējais termiņš ir vismaz 5 gadi. 
Termiņu uzskata par primāro līgumā 
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paredzēto iespēju atmaksāt vai izpirkt 
attiecīgo posteni. Attiecīgā posteņa 
apmaiņa vai konversija uz citu vismaz 
līdzvērtīgas kvalitātes pamata pašu 
kapitāla posteni nav uzskatāma par 
atmaksu vai izpirkšanu. Posteņa apmaiņu 
vai konversiju apstiprina uzraudzības 
iestāde;
c) posteni var atmaksāt vai izpirkt tikai 
pēc apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības ieskatiem, 
un tas neparedz ierobežotus stimulus 
atmaksāt vai izpirkt šo posteni pirms 
10 gadu termiņa beigām pēc attiecīgā 
posteņa izlaišanas. Šāda posteņa atmaksu 
vai izpirkšanu apstiprina uzraudzības 
iestāde;
d) postenim nav apgrūtinājumu, un tas 
nav saistīts ar citiem darījumiem, kas 
kopā ar šo posteni var neatbilst 94. panta 
2. punkta pirmajā daļā izklāstītajām
prasībām;
e) postenis ir pilnībā apmaksāts.
8. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām, kas veic ieguldījumus 
tirgojamos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, pamatojoties uz aizdevumu, 
kas izsniegti līdz 2011. gada 1. janvārim, 
pārstrukturizāciju, no 2014. gada 
31. decembra piemēro 135. panta 
2. punkta 1.a daļā noteiktās prasības, taču 
tikai tādā gadījumā, ja pēc 2014. gada 
31. decembra ir pievienoti jauni vai 
aizstāti esošie pakārtotie riska darījumi.
9. Trešās valstis, kuras piemēro tiesību 
aktus, kas atzīti par līdzvērtīgiem šai 
direktīvai, var piemērot pārejas 
pasākumus, kas ir līdzvērtīgi šajā pantā 
noteiktajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Corien Wortmann-Kool
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 71. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.b pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 
301.c panta nosacījumiem Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

Dalībvalstis tām apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrībām vai 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
grupām, kuru kopējā bilance nepārsniedz
25 miljardus euro, kas 310. pantā 
noteiktajā datumā nav nodrošinājušas 
atbilstību maksātspējas kapitāla prasībai, 
šīs prasības izpildei var atvēlēt laiku līdz 
vienam gadam ar nosacījumu, ka šādas 
sabiedrības vai grupas saskaņā ar 
direktīvas 138. panta 2. punktu un 
142. pantu ir iesniegušas uzraudzības 
iestādei apstiprināšanai pasākumus, ko 
tās plāno veikt šai sakarībā.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 71. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.b pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) direktīvas 308.a panta 7. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
pārejas laika sadalījumu, tādu pašu 
kapitāla posteņu specifikāciju, uz kuriem 
attiecas pārejas prasības, un pārejas 
prasības attiecībā uz pašu kapitāla 
posteņu klasificēšanu, kuras piemēros 
minētajiem precizētajiem pašu kapitāla 
posteņiem, un nosakot, ka pārejas laikā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

g) atkāpjoties no 94. panta noteikumiem, 
pašu kapitāla posteņus, kas atbilst 
Komisijas saskaņā ar 308.a panta 
7. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā 
izklāstītajiem kritērijiem, no 2014. gada 
1. janvāra iekļauj pašu kapitāla 1. vai 
2. līmenī uz 10 gadiem;
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sabiedrībām jāievēro vismaz tie 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/83/EK 27. pantu, 
Direktīvas 73/239/EEK 16. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 36. pantu attiecībā 
uz minētajiem pašu kapitāla posteņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 71. punkts
Direktīva 2009/138/EK
308.b pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) direktīvas 308.a panta 7. punktu, 
precizējot pārejas laiku, kas var būt īsāks 
par maksimālo 10 gadu laikposmu, 
pārejas laika sadalījumu, tādu pašu 
kapitāla posteņu specifikāciju, uz kuriem 
attiecas pārejas prasības, un pārejas 
prasības attiecībā uz pašu kapitāla 
posteņu klasificēšanu, kuras piemēros 
minētajiem precizētajiem pašu kapitāla 
posteņiem, un nosakot, ka pārejas laikā 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām jāievēro vismaz tie 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/83/EK 27. pantu, 
Direktīvas 73/239/EEK 16. pantu un 
Direktīvas 2005/68/EK 36. pantu attiecībā 
uz minētajiem pašu kapitāla posteņiem;

g) apdrošināšanas saistībās, kas sāktas 
pirms 309. panta 1. punktā minētās dienas 
un kurās līdz tai izmanto nelikviditātes 
piemaksas attiecīgajā bezriska likmju 
termiņstruktūrā saskaņā ar piemērojamo 
regulējumu, saistībā ar 77. panta 
a) punktu un 86. pantu drīkst piemērot šo 
pieeju tehnisko rezervju aprēķināšanai vēl 
10 gadus pēc 310. pantā minētās dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Alfredo Pallone
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 74. punkts
Direktīva 2009/138/EK
311. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 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. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Direktīvas 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. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Dalībvalstis līdz 309. pantā minētajai 
dienai uzraudzības iestādēm nodrošina 
pietiekamas pilnvaras, lai tās varētu veikt 
90. pantā, 95. pantā, 104. panta 7. punktā, 
kā arī 112., 113., 211., 230. un 308. pantā 
paredzētos novērtējumus.

Or. it

Pamatojums

Ir jānodrošina pietiekami ilgs laikposms no juridiskās noteiktības ieviešanas attiecībā uz 
deleģēto aktu saturu līdz direktīvas „Maksātspēja II” pilnīgai ieviešanai, lai uzņēmumi var 
pielāgot savas sistēmas un ieviest vajadzīgās procedūras. Lai gan direktīvas 
„Maksātspēja II” juridiskā transponēšana notiks paredzētajā laikposmā, gan pārbaužu 
veicējiem, gan nozarei vajadzēs papildu laiku starp direktīvas transponēšanu un pilnīgu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 470
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 74. punkts
Direktīva 2009/138/EK
311. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 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., 

Direktīvas 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., 
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193.–209., 267.–300., 302., 305.–
308. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

193.–209., 267.–300., 302., 305.–
308. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Dalībvalstis līdz 309. pantā minētajai 
dienai uzraudzības iestādēm nodrošina 
pietiekamas pilnvaras, lai tās varētu veikt 
90. pantā, 95. pantā, 104. panta 7. punktā, 
kā arī 112., 113., 211., 227., 230., 
231. pantā, 233. panta 5. punktā, 
260. pantā un 308.a pantā paredzētos 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 74. punkts
Direktīva 2009/138/EK
311. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 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. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Direktīvas 1.–3., 5.–9., 11., 12., 15.–
17. panta 2. punktu, 19.–22., 24., 25., 33., 
57., 58. panta 1. punktu, 59–66., 69., 70., 
73., 145., 147., 149.–161., 168.–171., 
174.–177., 179.–184., 186.–189., 191., 
193.–209., 267.–300., 302., 305.–
308. pantu un I, II, V, VI un VII pielikumu 
piemēro no 2014. gada 1. janvāra. Tas ļaus 
Komisijai apstiprināt vajadzīgos 
īstenošanas pasākumus pirms 
piemērošanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Pārskatīšana
Komisija līdz 2015. gada 1. janvārim un 
pēc tam katru gadu Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu, precizējot, 
vai ESA saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir — obligāti vai brīvprātīgi 
— iesniegušas regulatīvo tehnisko 
standartu un īstenošanas tehnisko 
standartu projektus ar attiecīgiem 
priekšlikumiem.

Or. fr


