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Amendamentul 289
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Criza financiară din anii 2007 și 2008 
a evidențiat lacune ample la nivelul 
supravegherii financiare, atât în cazuri 
speciale, cât și în ceea ce privește sistemul 
financiar în ansamblul său. Sistemele de 
supraveghere cu bază națională s-au 
dovedit a fi depășite în raport cu 
globalizarea financiară și cu gradul de 
integrare și de interconectare a piețelor 
financiare europene, în care activitatea 
unui număr mare de instituții financiare 
este transfrontalieră. Criza a identificat 
insuficiențe în materie de cooperare, de 
coordonare, de coerență în aplicarea 
legislației Uniunii și de încredere între 
autoritățile naționale competente.

Or. fr

Justificare

Considerent transversal: ABE, AEVMP, AEAPO, Omnibus I

Amendamentul 290
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) În mai multe rezoluții adoptate 
înaintea și în timpul crizei financiare, 
Parlamentul European a vizat adoptarea 
de măsuri în sensul unei integrări mai 
ample a supravegherii europene în 
vederea garantării unor condiții de 
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concurență cu adevărat echitabile pentru 
toți actorii la nivelul Uniunii, precum și 
pentru a lua în considerare integrarea 
sporită a piețelor financiare în cadrul 
Uniunii [în Rezoluțiile sale din 
13 aprilie 2000 cu privire la comunicarea 
Comisiei privind punerea în aplicare a 
cadrului pentru piețele financiare: plan de 
acțiune, din 21 noiembrie 2002 privind 
normele de supraveghere prudențială în 
Uniunea Europeană, din 11 iulie 2007 
privind politica serviciilor financiare 
(2005-2010) - Cartea albă, din 
23 septembrie 2008, conținând 
recomandări către Comisie privind 
fondurile speculative și fondurile de 
capital privat și din 9 octombrie 2008 
conținând recomandări către Comisie 
privind urmărirea rezultatelor procesului 
Lamfalussy: o viitoare structură de 
supraveghere, precum și în pozițiile sale 
din 22 aprilie 2009 cu privire la 
propunerea modificată de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind inițierea și exercitarea activității 
de asigurare și de reasigurare 
(Solvabilitate II) și din 23 aprilie 2009 
referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al 
Consiliului privind agențiile de rating de 
credit].

Or. fr

Justificare

Considerent transversal: ABE, AEVMP, AEAPO, Omnibus I

Amendamentul 291
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul -1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) În noiembrie 2008, Comisia a 
însărcinat un grup la nivel înalt, condus 
de Jacques de Larosière, să formuleze 
recomandări privind modul de 
consolidare a cadrului de supraveghere în 
Europa, vizând o protecție îmbunătățită a 
cetățenilor și restabilirea încrederii în 
sistemul financiar. În raportul final 
prezentat la 25 februarie 2009 (denumit în 
continuare „raportul de Larosière”), 
grupul la nivel înalt a recomandat 
consolidarea cadrului de supraveghere 
pentru reducerea riscului unor crize 
financiare viitoare și a gravității acestora. 
Acesta a sugerat reforme profunde ale 
structurii de supraveghere a sectorului 
financiar în Uniune. Raportul de 
Larosière a recomandat, de asemenea, 
instituirea unui Sistem european al 
supraveghetorilor financiari (SESF), 
alcătuit din trei autorități europene de 
supraveghere (AES), una pentru sectorul 
bancar, una pentru sectorul valorilor 
mobiliare și una pentru sectorul 
asigurărilor și al pensiilor ocupaționale, 
precum și a unui Comitet european 
pentru risc sistemic.

Or. fr

Justificare

Considerent transversal: ABE, AEVMP, AEAPO, Omnibus I

Amendamentul 292
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul -1c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) Stabilitatea financiară este o 
condiție prealabilă pentru ca economia 
reală să determine crearea de locuri de 
muncă, acordarea de credite și creșterea 
economică. Criza financiară a pus în 
lumină lacune grave la nivelul 
supravegherii financiare, care nu au 
permis anticiparea evoluției 
macroprudențiale nefavorabile și nici 
prevenirea acumulării de riscuri excesive 
în cadrul sistemului financiar.

Or. fr

Justificare

Considerent transversal: ABE, AEVMP, AEAPO, Omnibus I

Amendamentul 293
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În concluziile sale din 18 și 
19 iunie 2009, Consiliul European a 
recomandat instituirea unui sistem 
european al supraveghetorilor financiari, 
care să cuprindă trei noi AES. Acest 
sistem ar trebui să vizeze îmbunătățirea 
calității și a consecvenței supravegherii 
naționale, consolidarea controlului 
grupurilor transfrontaliere și constituirea 
unui „cadru de reglementare unic” 
european aplicabil tuturor instituțiilor 
financiare de pe piața internă. Consiliul a
subliniat faptul că AES ar trebui, de 
asemenea, să aibă competențe de 
supraveghere în ceea ce privește agențiile 
de rating de credit și a invitat Comisia să 
elaboreze propuneri concrete cu privire la 
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modul în care SESF ar putea juca un rol 
important în situații de criză.

Or. fr

Justificare

Considerent transversal: ABE, AEVMP, AEAPO, Omnibus I

Amendamentul 294
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari (SESF) să 
funcționeze eficient, sunt necesare 
modificări ale legislației Uniunii în 
domeniile de activitate ale celor trei 
autorități. Aceste modificări se referă la 
definirea sferei anumitor competențe ale 
AES, la integrarea anumitor competențe în 
procesele existente prevăzute în legislația 
relevantă a Uniunii și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente a AES 
în contextul SESF.

(2) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari (SESF) să 
funcționeze eficient, sunt necesare 
modificări ale legislației Uniunii în 
domeniile de activitate ale celor trei 
autorități. Aceste modificări se referă la 
definirea sferei anumitor competențe ale 
AES, la integrarea anumitor competențe în 
procesele existente prevăzute în legislația 
relevantă a Uniunii, la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente a AES 
în contextul SESF și la un buget finanțat 
integral de comunitate. În cazul 
transferării unor noi sarcini către o AES, 
bugetul acesteia ar trebui ajustat cât de 
curând posibil pentru a îi permite 
îndeplinirea respectivelor sarcini.

Or. en

Amendamentul 295
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari (SESF) să 
funcționeze eficient, sunt necesare 
modificări ale legislației Uniunii în 
domeniile de activitate ale celor trei 
autorități. Aceste modificări se referă la 
definirea sferei anumitor competențe ale 
AES, la integrarea anumitor competențe în 
procesele existente prevăzute în legislația 
relevantă a Uniunii și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente a AES 
în contextul SESF.

(2) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari (SESF) să 
funcționeze eficient, ceea ce permite mai 
ales garantarea unor condiții favorabile 
investițiilor pe termen lung, sunt necesare 
modificări ale legislației Uniunii în 
domeniile de activitate ale celor trei 
autorități. Aceste modificări se referă la 
definirea sferei anumitor competențe ale 
AES, la integrarea anumitor competențe în 
procesele existente prevăzute în legislația 
relevantă a Uniunii și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente a AES 
în contextul SESF. Bugetul alocat AES ar 
trebui adaptat în funcție de amploarea 
competențelor acestora, în cazul în care 
acestea ar evolua.

Or. fr

Amendamentul 296
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
și să contribuie astfel la funcționarea mai 
eficace a pieței interne. Regulamentele de 
înființare a SESF prevăd că AES pot 
elabora proiecte de standarde tehnice în 
domeniile specifice prevăzute în legislația 
relevantă, care să fie înaintate Comisiei 
spre adoptare în conformitate cu articolele 
290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prin intermediul actelor delegate sau al 

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
și să contribuie astfel la funcționarea mai 
eficace a pieței interne. Regulamentele de 
înființare a SESF prevăd că AES pot 
elabora proiecte de standarde tehnice în 
domeniile specifice prevăzute în legislația 
relevantă, care să fie înaintate Comisiei 
spre adoptare în conformitate cu articolele 
290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prin intermediul actelor delegate sau al 
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actelor de punere în aplicare. Directiva 
…/…. [Omnibus I] a identificat un prim 
set de domenii, iar prezenta directivă ar 
trebui să identifice o nouă serie de 
domenii, mai precis pentru Directiva 
2003/71/CE și Directiva 2009/138/CE, fără 
a împiedica însă adăugarea de noi domenii 
în viitor.

actelor de punere în aplicare. 
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 cu privire la 
competențele Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea bancară 
europeană), ale Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale) și 
ale Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe) a identificat un prim set 
de domenii, iar prezenta directivă ar trebui 
să identifice o nouă serie de domenii, mai 
precis pentru Directivele 2002/92/CE, 
2003/71/CE și Directiva 2009/138/CE, fără 
a împiedica însă adăugarea de noi domenii 
în viitor. Directiva 2003/41/CE, cu privire 
la care Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere de revizuire înainte de sfârșitul 
anului 2012, nu ar trebui vizată de 
această directivă.

Or. en

Justificare

În prezent, Comisia Europeană revizuiește Directiva 2003/41/CE privind activitățile 
și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale și a transmis 
AEAPO o solicitare de aviz în care a inclus marjele de solvabilitate ale fondurilor de 
pensii. Solicitarea de aviz cuprinde o evaluare adecvată a impactului și va fi inclusă 
în procesul de pregătire a Directivei IORP II, așteptate în al treilea trimestru al 
anului 2012.

Amendamentul 297
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
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și să contribuie astfel la funcționarea mai 
eficace a pieței interne. Regulamentele de 
înființare a SESF prevăd că AES pot 
elabora proiecte de standarde tehnice în 
domeniile specifice prevăzute în legislația 
relevantă, care să fie înaintate Comisiei 
spre adoptare în conformitate cu articolele 
290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prin intermediul actelor delegate sau al 
actelor de punere în aplicare. Directiva 
…/…. [Omnibus I] a identificat un prim set 
de domenii, iar prezenta directivă ar trebui 
să identifice o nouă serie de domenii, mai 
precis pentru Directiva 2003/71/CE și 
Directiva 2009/138/CE, fără a împiedica 
însă adăugarea de noi domenii în viitor.

și să contribuie astfel la funcționarea și mai 
eficace a pieței interne și la punerea în 
aplicare mai eficace a supravegherii la 
nivel micro. Regulamentele de înființare a 
SESF prevăd că AES pot elabora proiecte 
de standarde tehnice în domeniile specifice 
prevăzute în legislația relevantă, care să fie 
înaintate Comisiei spre adoptare în 
conformitate cu articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) prin intermediul actelor 
delegate sau al actelor de punere în 
aplicare. Directiva …/…. [Omnibus I] a 
identificat un prim set de domenii, iar 
prezenta directivă ar trebui să identifice o 
nouă serie de domenii, mai precis pentru 
Directiva 2003/71/CE și Directiva
2009/138/CE, fără a împiedica însă 
adăugarea de noi domenii în viitor.

Or. lt

Amendamentul 298
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Recital 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
și să contribuie astfel la funcționarea mai 
eficace a pieței interne. Regulamentele de 
înființare a SESF prevăd că AES pot 
elabora proiecte de standarde tehnice în 
domeniile specifice prevăzute în legislația 
relevantă, care să fie înaintate Comisiei 
spre adoptare în conformitate cu articolele 
290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prin intermediul actelor delegate sau al 
actelor de punere în aplicare. Directiva 

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
și să contribuie astfel la funcționarea și mai 
eficace a pieței interne și la punerea în 
aplicare mai eficace a supravegherii la 
nivel micro. Regulamentele de înființare a 
SESF prevăd că AES pot elabora proiecte 
de standarde tehnice în domeniile specifice 
prevăzute în legislația relevantă, care să fie 
înaintate Comisiei spre adoptare în 
conformitate cu articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) prin intermediul actelor 



AM\877719RO.doc 11/145 PE472.278

RO

…/…. [Omnibus I] a identificat un prim set 
de domenii, iar prezenta directivă ar trebui 
să identifice o nouă serie de domenii, mai 
precis pentru Directiva 2003/71/CE și 
Directiva 2009/138/CE, fără a împiedica 
însă adăugarea de noi domenii în viitor.

delegate sau al actelor de punere în 
aplicare. Directiva …/…. [Omnibus I] a 
identificat un prim set de domenii, iar 
prezenta directivă ar trebui să identifice o 
nouă serie de domenii, mai precis pentru 
Directiva 2003/71/CE și Directiva 
2009/138/CE, fără a împiedica însă 
adăugarea de noi domenii în viitor.

Or. lt

Amendamentul 299
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pregătirea măsurilor de punere în 
aplicare în temeiul Directivei Solvabilitate 
II, precum și consultarea în legătură cu 
acestea se află într-un stadiu avansat și, 
prin urmare, în vederea unei 
concluzionări rapide, aceste măsuri de 
punere în aplicare ar trebui finalizate. Ar 
trebui să urmeze ajustări corespunzătoare 
în temeiul procedurilor privind actele 
delegate și al standardelor tehnice de 
reglementare, astfel cum se prevede în 
cadrul acestora.

Or. en

Amendamentul 300
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere natura extensivă a 
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actelor de punere în aplicare, 
Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să dispună de trei luni, de la data 
notificării, pentru a prezenta obiecții cu 
privire la un act delegat sau la un 
standard tehnic de reglementare. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, ar trebui să fie posibilă 
prelungirea acestei perioade cu încă trei 
luni.

Or. en

Amendamentul 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Noul sistem de supraveghere instituit 
de SESF va solicita autorităților naționale 
de supraveghere să coopereze îndeaproape 
cu AES. Modificările aduse legislației 
relevante trebuie să garanteze că nu există 
obstacole juridice în calea îndeplinirii 
obligațiilor de schimb de informații incluse 
în regulamentele de înființare a AES 
propuse de Comisie.

(15) Noul sistem de supraveghere instituit 
de SESF va solicita autorităților naționale 
de supraveghere să coopereze îndeaproape 
cu AES. Modificările aduse legislației 
relevante trebuie să garanteze că nu există 
obstacole juridice în calea îndeplinirii 
obligațiilor de schimb de informații incluse 
în regulamentele de înființare a AES 
propuse de Comisie, precum și că 
furnizarea de date nu dă naștere unei 
birocrații inutile.

Or. hu

Amendamentul 302
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) O listă completă cu activele unei 
întreprinderi este esențială pentru ca 
organismele de supraveghere să evalueze 
în mod adecvat riscurile financiare. Acest 
lucru este deosebit de important în 
temeiul Directivei 2009/138/CE, întrucât 
întreprinderile au libertatea de a face 
alegeri în materie de investiții luând în 
considerare principiul prudenței. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să poată 
solicita întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare să depună la autoritățile de 
supraveghere o listă completă cu active 
enumerate în mod individual, atunci când 
aceste informații sunt necesare pentru ca 
autoritățile competente să își 
îndeplinească în mod eficient rolul lor de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Modelul propus de AEAPO cu privire la active asigură informații esențiale pentru 
obiectivele de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II, sub forma unei liste 
detaliate a investițiilor. Aceste liste furnizează mijloacele de evaluare adecvată a 
riscurilor financiare, ceea ce este cu atât mai important în cadrul Solvabilitate II cu 
cât întreprinderile au libertatea unor alegeri investiționale luând în considerare 
principiul precauției.

Amendamentul 303
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a permite întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare să calculeze 
consecvent rezervele tehnice în 
conformitate cu Directiva 2009/138/CE, 
este nevoie ca un organism central să 

(17) Pentru a permite întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare să calculeze 
consecvent rezervele tehnice în 
conformitate cu Directiva 2009/138/CE, 
este nevoie ca un organism central să 
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deducă, să publice și să actualizeze regulat 
anumite informații tehnice referitoare la 
structura pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc, care să țină seama de observațiile 
de pe piața financiară. Aceste activități, dat 
fiind caracterul lor tehnic și legat de 
asigurări, ar trebui să fie efectuate de 
AEAPO.

deducă, să publice și să actualizeze regulat 
anumite informații tehnice referitoare la 
structura pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc, ținând seama de observațiile de 
pe piața financiară. Modul în care 
structura pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc este derivată ar trebui să fie 
transparent, astfel încât întreprinderile de 
asigurare și reasigurare să poată utiliza 
această structură pe termene în cadrul 
politicilor acestora de gestiune a riscului.
Aceste activități, dat fiind caracterul lor 
tehnic și legat de asigurări, ar trebui să fie 
efectuate de AEAPO.

Or. en

Amendamentul 304
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În cadrul elaborării noului regim 
prudențial, trebuie evitate impacturile 
negative asupra tratamentului aplicat 
întreprinderilor de asigurare cu garanții 
pe termen lung. Întreruperile pieței și 
interferențele cu produsele existente 
trebuie limitate la un nivel minim. În 
această privință, trebuie acordată o 
atenție specială, astfel încât să se evite 
volatilitatea artificială a rezervelor 
tehnice și menținerea unor fonduri 
proprii eligibile care depășesc cerințele de 
capital. Acest lucru poate fi realizat în 
special printr-o extrapolare timpurie a 
structurii pe termene a ratelor dobânzilor
fără risc. În adoptarea actelor delegate și 
a actelor de punere în aplicare, Comisia 
ar trebui să se asigure, de asemenea, că 
dezvoltarea permanentă și continuitatea 
activităților în materie de asigurare cu 
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garanții pe termen lung nu sunt afectate.

Or. en

Amendamentul 305
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Spre a asigura furnizarea armonizată a 
anumitor inputuri tehnice la cerința de 
capital de solvabilitate (CCS) utilizând 
formula standard, de exemplu, pentru a 
permite abordări armonizate de utilizare a 
ratingului, ar trebui ca AEAPO să aibă 
anumite sarcini specifice. Modul detaliat 
de exercitare a acestor sarcini ar trebui 
specificat în măsurile care se adoptă prin 
actul delegat.

(18) Spre a asigura furnizarea armonizată a 
anumitor inputuri tehnice la cerința de 
capital de solvabilitate (CCS) utilizând 
formula standard, ar trebui ca AEAPO să 
aibă anumite sarcini specifice. Modul 
detaliat de exercitare a acestor sarcini ar 
trebui specificat în măsurile care se adoptă 
prin actul delegat.

Or. en

Amendamentul 306
Peter Skinner

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Convergența către regimuri de 
solvabilitate bazate pe riscuri ar trebui 
încurajată la nivel internațional. Deoarece 
unele țări terțe ar putea avea nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se adapta și a 
implementa regimuri care să satisfacă toate 
criteriile pentru a fi recunoscute ca 
regimuri de solvabilitate echivalente, este 
necesar ca măsurile Comisiei, adoptate 
prin intermediul unui act delegat, să 

(22) Convergența către regimuri de 
solvabilitate bazate pe riscuri ar trebui 
încurajată la nivel internațional. Deoarece 
unele țări terțe ar putea avea nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se adapta și a 
implementa regimuri care să satisfacă toate 
criteriile pentru a fi recunoscute ca 
regimuri de solvabilitate echivalente, este 
necesară specificarea condițiilor cu 
privire la modul în care trebuie tratate
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poată specifica dispoziții tranzitorii cu 
privire la modul în care trebuie tratate 
astfel de regimuri din țările terțe, în special 
în cazul celor care s-au angajat public să 
conveargă către un regim echivalent celui 
prevăzut de Directiva 2009/138/CE.

astfel de regimuri din țările terțe, pentru ca 
respectivele țări terțe să poată fi temporar 
recunoscute drept echivalente. Acest lucru 
ar trebui realizat în contextul legislației 
viitoare privind măsurile de punere în 
aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Or. en

Amendamentul 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Convergența către regimuri de 
solvabilitate bazate pe riscuri ar trebui 
încurajată la nivel internațional. Deoarece 
unele țări terțe ar putea avea nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se adapta și a 
implementa regimuri care să satisfacă toate 
criteriile pentru a fi recunoscute ca 
regimuri de solvabilitate echivalente, este 
necesar ca măsurile Comisiei, adoptate prin 
intermediul unui act delegat, să poată 
specifica dispoziții tranzitorii cu privire la 
modul în care trebuie tratate astfel de 
regimuri din țările terțe, în special în cazul 
celor care s-au angajat public să conveargă 
către un regim echivalent celui prevăzut de 
Directiva 2009/138/CE.

(22) Convergența către regimuri de 
solvabilitate bazate pe riscuri ar trebui 
încurajată la nivel internațional. Deoarece 
unele țări terțe ar putea avea nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se adapta și a 
implementa regimuri care să satisfacă toate 
criteriile pentru a fi recunoscute ca 
regimuri de solvabilitate echivalente, este 
necesar ca măsurile Comisiei, adoptate prin 
intermediul unui act delegat, să poată 
specifica dispoziții tranzitorii cu privire la 
modul în care trebuie tratate astfel de 
regimuri din țările terțe, în special în cazul 
celor care s-au angajat public să conveargă 
către un regim echivalent celui prevăzut de 
Directiva 2009/138/CE. În plus, ar trebui 
subliniat faptul că, în cazul țărilor terțe, 
supravegherea bazată pe riscuri nu este 
suficientă, aceste țări trebuind să aibă 
sisteme de supraveghere la nivel de grup 
similare celor din UE.

Or. hu

Amendamentul 308
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de directivă
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Calcularea cerinței de capital de 
solvabilitate pentru asigurările de 
sănătate ar trebui să reflecte sistemele 
naționale de egalizare și, de asemenea, ar 
trebui să țină cont de modificările 
legislației naționale în materie de 
sănătate, întrucât acestea reprezintă o 
parte integrantă importantă a sistemului 
de asigurări de pe piețele naționale din 
domeniul sănătății.

Or. en

Justificare

În anumite state membre, piața sănătății s-a transformat dintr-o piață publică de 
asigurări de sănătate într-o piață privată a sănătății, însoțită de reglementări ale 
guvernului și de sisteme de egalizare. Acest lucru permite cetățenilor să achiziționeze 
asigurări de sănătate și ar trebui reflectat în calculul cerinței de capital de 
solvabilitate.

Amendamentul 309
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În lumina crizei financiare și a 
mecanismelor prociclice care au 
contribuit la originea acesteia și i-au 
agravat efectul, Consiliul pentru 
stabilitate financiară (CSF), Comitetul de 
la Basel pentru supraveghere bancară 
(BCBS) și G20 au formulat recomandări 
pentru atenuarea efectelor prociclice ale 
reglementării în domeniul financiar. 
Aceste recomandări au o relevanță directă 
pentru întreprinderile de asigurare și 
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reasigurare, fiind componente importante 
ale sistemului financiar.

Or. en

Amendamentul 310
Sven Giegold

Propunere de directivă
Referirea 28b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Trebuie să se asigure că cerințele de 
capital de solvabilitate țin seama de 
mediul macrofinanciar în care 
funcționează întreprinderile de asigurare 
și reasigurare. Ar trebui, așadar, ca 
acestor întreprinderi să li se solicite 
deținerea unei rezerve de capital 
contraciclice, care ar fi constituită atunci 
când aprecierea valorii activelor pe piețele 
financiare este considerată a fi asociată 
apariției unui risc la nivel de sistem și 
redusă pe perioadele marcate de presiuni. 
Rezerva de capital contraciclică ar trebui, 
așadar, să varieze în timp într-un mod 
care să reflecte tendințele potențial 
instabile sau bulele de pe piețele 
financiare și ar putea fi egală cu zero. 
Acest lucru ar contribui la reducerea 
probabilității încălcării cerinței de capital 
de solvabilitate fără a recurge la ajustări 
ex-post temporare ale parametrilor de 
intrare în raport cu evaluarea constantă a 
pieței.

Or. en

Justificare

În locul manipulării valorii obligațiunilor prin majorarea ratelor de scont cu o 
„primă de lipsă de lichiditate”, este mai directă menținerea conformității cu DCC4 și 
solicitarea creării de capital dincolo de CCS, în cazul în care sunt suspectate 
acumulări de efecte de tip „balon de săpun”, astfel încât, atunci când apare o criză, 
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întreprinderile să nu încalce imediat CCS și să vizeze sporirea capitalului în situații 
nefavorabile. Este, așadar, propusă o rezervă de capital contraciclică, similară celei 
solicitate în cazul băncilor și stabilite de AEAPO (recomandat de CERS).

Amendamentul 311
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 28c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Pentru a obține o aplicare coerentă 
și a asigura supravegherea 
macroprudențială în Uniune, este adecvat 
ca Comitetul European pentru risc 
sistemic (CERS) să elaboreze principii 
adaptate economiei Uniunii și să fie 
responsabil cu monitorizarea aplicării 
rezervei de capital contraciclice.

Or. en

Justificare

CERS trebuie să joace un rol în coordonarea utilizării măsurilor macroprudențiale 
contraciclice la nivel transfrontalier și transsectorial.

Amendamentul 312
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 28d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28d) Criza financiară a subliniat faptul 
că instituțiile financiare au subestimat pe 
scară largă nivelul riscului de credit al 
contrapartidelor asociat instrumentelor 
financiare derivate extrabursiere. Acest 
fapt a determinat G20 să solicite, în 
septembrie 2009, compensarea unui 
număr mai mare de instrumente derivate 
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extrabursiere prin intermediul unei 
contrapartide centrale (CPC). În plus, 
G20 a solicitat aplicarea unor cerințe de 
capital mai stricte în cazul instrumentelor 
derivate extrabursiere care nu au putut fi 
compensate la nivel central, pentru a 
reflecta în mod adecvat riscurile mai mari 
asociate acestora.

Or. en

Justificare

Asigurătorii, precum și instituțiile de credit și întreprinderile de investiții ar trebui să 
fie stimulate în direcția utilizării contrapartidelor centrale care se află în 
conformitate cu Regulamentul EMIR. Asigurarea faptului că metodele CCS necesită 
mai puțin capital pentru instrumentele derivate compensate prin contrapartidele 
centrale decât pentru acordurile bilaterale reprezintă un stimulent important (text 
bazat pe DCC4 considerentul 57).

Amendamentul 313
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Având în vedere că obiectivele 
prezentei directive, și anume îmbunătățirea 
funcționării pieței interne prin garantarea 
unui nivel ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere prudențială, 
protejarea deținătorilor de polițe și a 
beneficiarilor și, implicit, a societăților și a 
consumatorilor, protejarea integrității, 
eficienței și bunei funcționări a piețelor 
financiare, menținerea stabilității 
sistemului financiar și consolidarea 
coordonării internaționale în materie de 
supraveghere, nu se pot realiza în mod 
satisfăcător de către statele membre și deci, 
ținând cont de amploarea acțiunii, pot fi 
mai bine realizate la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în acest sens, 
în conformitate cu principiul subsidiarității 

(31) Având în vedere că obiectivele 
prezentei directive, și anume îmbunătățirea 
funcționării pieței interne prin garantarea 
unui nivel ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere prudențială, 
protejarea deținătorilor de polițe și a 
beneficiarilor și, implicit, a societăților și a 
consumatorilor, protejarea integrității, 
eficienței și bunei funcționări a piețelor 
financiare, menținerea stabilității 
sistemului financiar și consolidarea 
coordonării internaționale în materie de 
supraveghere, nu se pot realiza în mod 
satisfăcător de către statele membre și deci, 
ținând cont de amploarea acțiunii, pot fi 
mai bine realizate la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în acest sens, 
în conformitate cu principiul subsidiarității 
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consacrat la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat în respectivul articol, prezenta 
directivă nu trebuie să depășească ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestor 
obiective.

consacrat la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat în respectivul articol, prezenta 
directivă nu trebuie să depășească ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestor 
obiective și, în special, nu trebuie să 
impună nicio cerință de solvabilitate 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale.

Or. de

Amendamentul 314
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul -1 – punctul 1 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 3 alineatul (2) se adaugă 
următorul paragraf:
„Statele membre comunică informațiile 
colectate de către punctul de informare în 
mod regulat Autorității europene pentru 
asigurări și pensii ocupaționale, stabilite 
prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(AEAPO), care publică respectivele 
informații pe site-ul său internet.

Or. en

Amendamentul 315
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul -1 (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 13 – punctul 32a (nou)



PE472.278 22/145 AM\877719RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 13 se introduce 
următorul punct:
„(32a) «contrapartidă centrală 
autorizată» înseamnă o contrapartidă 
centrală care oferă servicii de compensare 
pentru instrumente derivate, autorizată în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. .../2011 
[EMIR];”

Or. en

Justificare

Menționat în amendamentul adus articolului 105 alineatul (6) și articolului 111 
alineatul (1) litera fa (nouă) privind riscul de contrapartidă.

Amendamentul 316
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, cu privire la alineatul (2), 
prin care se precizează aspectele cheie
care trebuie să facă obiectul publicării 
datelor statistice agregate, precum și 
formatul, structura, cuprinsul și data 
publicării informațiilor.

4. Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (2) de la acest 
articol, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a specifica aspectele-cheie care 
trebuie să facă obiectul publicării datelor 
statistice agregate, precum și pentru a 
stabili formatul, structura, cuprinsul și data 
publicării informațiilor prevăzute la acest 
articol.

AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
până la 1 iulie 2012. 
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
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aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a asigura conformitate deplină 
cu privire la diviziunea dintre actele 
delegate și standardele tehnice de 
reglementare, toate actele delegate care 
urmează să devină standarde tehnice de 
reglementare vor obține acest statut după 
o perioadă de trei ani de la publicarea 
prezentei directive în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Dată fiind noua gamă de standarde tehnice de reglementare pe care raportorul le-a 
inclus în raportul său, este important ca AEAPO să dispună de timp pentru a se 
adapta noului său rol. Acest amendament va asigura o introducere lină a STR.

Amendamentul 318
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – litera a - punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2) litera (a), punctul (i) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(i) la perioade predefinite, în cazul în 
care amploarea și complexitatea riscurilor 
inerente pentru întreprinderile de 
asigurări sunt suficient de scăzute și dacă 
se poate demonstra cu claritate că povara 
asupra întreprinderilor depășește 
beneficiile obținute din informații, 
AEAPO limitează raportarea periodică 
efectuată de către întreprinderile mici și 
mijlocii la informații care se modifică în 
mod substanțial pe parcursul anului, cu 
condiția realizării unei raportări integrale 
cel puțin o dată pe an.”

Or. en

Justificare

Este necesar să se evite împovărarea excesivă a IMM-urilor cu obligații de raportare 
trimestrială, dar autoritățile de supraveghere trebuie să aibă posibilitatea de a obține 
aceste informații cel puțin din partea participanților mari și relevanți pentru sistem 
de pe piață.

Amendamentul 319
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – litera a - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2) litera (a), punctul (i) 
se înlocuiește cu următoarele:
„(i) la perioade predefinite, în care, 
pentru perioadele mai scurte de 12 luni, 
raportarea regulată către autoritățile de 
supraveghere este limitată la informații 
care se schimbă în mod semnificativ pe 
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parcursul anului sau care sunt necesare 
pentru ca autoritățile competente să își 
îndeplinească în mod eficient rolul de 
supraveghere.”

Or. en

Justificare

Modelul propus de AEAPO cu privire la active asigură informații esențiale pentru 
obiectivele de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II, sub forma unei liste 
detaliate a investițiilor. Aceste liste furnizează mijloacele de evaluare adecvată a 
riscurilor financiare, ceea ce este cu atât mai important în cadrul Solvabilitate II cu 
cât întreprinderile au libertatea unor alegeri investiționale luând în considerare 
principiul precauției.

Amendamentul 320
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – litera a - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2) litera (a), punctul (i) 
se înlocuiește cu următoarele:
„ (i) în perioade predefinite, în care, pe o 
durată mai scurtă de 12 luni, raportarea 
regulată către autoritățile de 
supraveghere este limitată, în cazul 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
domeniul asigurărilor, la informații care 
se schimbă în mod semnificativ pe 
parcursul anului;”

Or. en

Amendamentul 321
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (2) litera (a) punctul (i) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(i) la perioade predefinite, pe baza 
colectării în timp util de informații, în 
vederea unei supravegheri eficiente;”

Or. pt

Amendamentul 322
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -aa (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) La alineatul (2) se introduce 
următoarea literă:
„(aa) pentru a scuti întreprinderile de 
asigurare și reasigurare să depună 
modelele specificate în actele delegate, în 
conformitate cu alineatul (6), în cazul în 
care aceste întreprinderi își desfășoară 
activitățile numai în statul membru în 
care au fost autorizate;”

Or. en

Justificare

Întrucât întreprinderile naționale și grupurile de autorități naționale de supraveghere 
ar trebui să poată stabili un set fundamental de informații considerate necesare la 
nivel național pentru raportarea trimestrială și anuală.
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Amendamentul 323
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35– alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) La alineatul (2) se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre solicită întreprinderilor 
de asigurare și reasigurare să transmită 
autorităților de supraveghere o listă 
completă a activelor, detaliate în mod 
individual.” 

Or. pt

Amendamentul 324
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) La alineatul (2) se adaugă 
următorul paragraf:
„Statele membre solicită întreprinderilor 
de asigurare și reasigurare să depună la 
autoritățile de supraveghere, ca parte a 
raportării periodice sau ad-hoc, numai o 
listă completă cu active enumerate în mod 
individual, atunci când aceste informații 
sunt necesare pentru ca autoritățile 
competente să își îndeplinească în mod 
eficient rolul de supraveghere pe care îl 
dețin.”

Or. en
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Justificare

Modelul propus de AEAPO cu privire la active asigură informații esențiale pentru 
obiectivele de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II, sub forma unei liste 
detaliate a investițiilor. Aceste liste furnizează mijloacele de evaluare adecvată a 
riscurilor financiare, ceea ce este cu atât mai important în cadrul Solvabilitate II cu 
cât întreprinderile au libertatea unor alegeri investiționale luând în considerare 
principiul precauției.

Amendamentul 325
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) La alineatul (2) se adaugă 
următorul paragraf:
„Numai în circumstanțe excepționale pot 
solicita statele membre întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare să depună la 
autoritățile de supraveghere o listă 
completă a activelor enumerate în mod 
individual.”

Or. en

Amendamentul 326
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) La alineatul (2) se adaugă 
următorul paragraf:
„Atunci când solicită întreprinderilor de 
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asigurare în mod periodic o listă completă 
a activelor enumerate în mod individual, 
statele membre pot scuti întreprinderile 
mici de asigurare de obligația de 
raportare periodică a activelor enumerate 
în mod individual, dacă se poate 
demonstra cu claritate faptul că povara 
asupra întreprinderilor depășește 
beneficiile obținute din informare.”

Or. en

Amendamentul 327
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera -ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) La alineatul (2) se adaugă 
următorul paragraf:
„Atunci când solicită întreprinderilor de 
asigurare să depună o listă completă a 
activelor enumerate în mod individual, 
statele membre limitează obligațiile de 
raportare ale întreprinderilor mici și 
mijlocii.”

Or. en

Amendamentul 328
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 2– punctul 4 – litera -ac (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35– alineatul 4 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ac) La alineatul (4) se adaugă 
următoarea literă:
(ca) „trebuie să respecte o periodicitate 
compatibilă cu o supraveghere eficientă, 
de preferat o periodicitate trimestrială.”

Or. pt

Amendamentul 329
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează 
informațiile menționate la alineatele (1)-
(4), pentru a asigura într-o măsură 
adecvată convergența furnizării 
informațiilor în scopuri de supraveghere.

6. Pentru a asigura armonizarea coerentă 
în relație cu acest articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a specifica 
informațiile, punctele în timp și condițiile 
referitoare la posibilele scutiri menționate 
la alineatele (1)-(4).

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10 
și 14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en
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Amendamentul 330
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) se introduce următorul alineat:

„5a. Fără a aduce atingere competenței 
lor, autoritățile de supraveghere vizate vor 
depune toate eforturile pentru a 
transmite, în cadrul colegiilor 
supraveghetorilor, decizia lor de a stabili 
o majorare de capital pentru 
întreprinderile de asigurare și 
reasigurare.”

Or. en

Amendamentul 331
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera -aa (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) se introduce următorul alineat:

„5b. În cazul în care există opinii diferite 
între colegiile supraveghetorilor cu privire 
la decizia autorității de supraveghere 
referitoare la impunerea unei majorări de 
capital, în conformitate cu situațiile 
prevăzute la literele (a), (b) și (c) de la 
alineatul (1), supraveghetorul grupului 
sau oricare alta dintre autoritățile de 
supraveghere vizate poate consulta 
AEAPO. AEAPO este consultată pe 
parcursul unei luni și toate autoritățile de 
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supraveghere vizate vor fi informate. 
Dacă a fost consultată AEAPO, 
autoritatea de supraveghere vizată va lua 
în considerare, în mod corespunzător, 
această recomandare înaintea adoptării 
deciziei sale. În conformitate cu 
articolul 19 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO acționează în calitate de mediator 
la acest nivel.”

Or. en

Justificare

Se acordă competență de mediere AEAPO.

Amendamentul 332
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera -ab (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) se introduce următorul alineat:
„5c. În cazul în care, la sfârșitul perioadei 
menționate la alineatul (7), nu a fost 
convenit niciun acord în cadrul 
colegiului, iar supraveghetorul grupului 
sau orice altă autoritate de supraveghere 
vizată a transmis chestiunea AEAPO în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
autoritatea de supraveghere respectivă își 
amână decizia și așteaptă decizia pe care 
AEAPO o poate lua în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (3) din același 
regulament, urmând să-și ia decizia în 
conformitate cu decizia AEAPO.
Perioada menționată la alineatele (6) 
și (7) este considerată perioada de 
conciliere în sensul articolului 19 
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alineatul (2) din regulamentul menționat. 
AEAPO adoptă decizia în termen de două 
luni. Chestiunea nu este transmisă 
AEAPO după sfârșitul perioadei 
menționate la alineatul (6) sau după 
obținerea unui acord între autoritățile de 
supraveghere vizate.”

Or. en

Justificare

Se acordă competență de mediere AEAPO.

Amendamentul 333
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].

Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 334
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de
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decembrie 2011. 30 septembrie 2012.

Or. en

Amendamentul 335
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul alineat:

„7a. Pentru a asigura condiții uniforme 
de aplicare a acestui articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a specifica 
domeniul de aplicare și condițiile 
referitoare la auditul extern al 
informațiilor menționate la alineatele (1)-
(4).
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 ianuarie 2013.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

Or. en

Justificare

Bilanțul din Directiva Solvabilitate II diferă în mare măsură de conturile corporative 
și, prin urmare, pare necesar ca acest audit să devină obligatoriu.

Amendamentul 336
Sven Giegold
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2009/138/CE
Articolul 50 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la următoarele 
elemente:

1. AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a aduce precizări suplimentare cu privire la 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 337
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 
Directiva 2009/138/CE
Articolul 50 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. AEAPO transmite spre adoptare 
Comisiei aceste proiecte de standarde 
tehnice de reglementare.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10 
și 14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 338
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar să se 
asigure o convergență adecvată a evaluării 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1) litera 
(a), Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la elementele 
acestei evaluări.

2. În cazul în care este necesar să se 
asigure o convergență adecvată a evaluării 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1), 
AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a aduce precizări suplimentare cu privire la 
elementele acestei evaluări.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare. Se delegă Comisiei competența 
de a adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 339
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2009/138/CE
Articolul 56 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor de la articolele 53, 
54 și 55, completate prin actele delegate 
menționate la prezentul articol privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate, mai exact în ceea ce privește 
modelele pe care trebuie să le respecte 
publicarea informațiilor.

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a acestei secțiuni, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a preciza:
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(a) procedurile de urmat și formatele și 
modelele care trebuie utilizate;
(b) domeniul de aplicare și cerințele 
privind asigurarea externă realizată de un 
auditor.

Or. en

Justificare

Întrucât informațiile armonizate vor fi publicate, nivelul asigurării aferente acestor 
informații ar trebui, de asemenea, să se bazeze pe un standard armonizat. Un 
standard tehnic este instrumentul care trebuie să asigure acest lucru și acesta permite 
includerea expertizei din domeniul supravegherii.

Amendamentul 340
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2009/138/CE
Articolul 56 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a acestei secțiuni, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a specifica 
domeniul de aplicare și condițiile 
referitoare la auditul extern al 
informațiilor menționate la articolele 51, 
53, 54 și 55.
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
până la 1 ianuarie 2013.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en
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Justificare

Bilanțul din Directiva Solvabilitate II diferă în mare măsură de conturile corporative 
și, prin urmare, pare necesar ca acest audit să devină obligatoriu.

Amendamentul 341
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Articolul 65 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 65
Schimbul de informații între autoritățile 

de supraveghere din statele membre
Articolul 64 nu împiedică schimbul de 
informații între autoritățile de 
supraveghere din diferite state membre 
sau dintre autoritățile de supraveghere și 
AEAPO. Aceste informații fac obiectul 
obligației de păstrare a secretului 
profesional prevăzute la articolul 64.”

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că nu există niciun obstacol în calea partajării informațiilor între 
supraveghetorii naționali și AEAPO.

Amendamentul 342
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 12a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 70
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Articolul 70 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 70
Transmiterea de informații băncilor 
centrale și autorităților monetare, 

autorităților de supraveghere a sistemelor 
de plăți și Comitetului european pentru 

risc sistemic
1. Fără a aduce atingere prezentei 
secțiuni, autoritățile de supraveghere pot 
transmite informațiile destinate să 
contribuie la îndeplinirea atribuțiilor 
acestora următoarelor organisme și 
autorități:
(a) băncilor centrale din cadrul 
Sistemului European al Băncilor Centrale 
(inclusiv BCE) și altor organisme cu 
funcție similară, în calitatea acestora de 
autorități monetare, atunci când aceste 
informații sunt necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor lor statutare, 
inclusiv aplicarea politicii monetare și 
furnizarea lichidității aferente, 
supravegherea sistemelor de plăți, de 
compensare și de decontare a titlurilor de 
valoare și salvgardarea stabilității 
sistemului financiar;
(b) după caz, altor autorități naționale 
publice responsabile pentru 
supravegherea sistemelor de plăți; și
(c) Comitetului european pentru risc 
sistemic (CERS) atunci când aceste 
informații sunt relevante pentru 
îndeplinirea atribuțiilor acestuia.
2. Autoritățile sau organismele respective 
pot, de asemenea, să comunice 
autorităților de supraveghere informațiile 
de care ar putea avea nevoie în sensul 
articolului 67. Informațiile primite în 
acest context sunt supuse dispozițiilor 
privind obligația de păstrare a secretului 
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profesional prevăzute în prezenta 
secțiune.
3. În cazul unei situații de urgență, 
inclusiv situația definită la articolul 18 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
statele membre permit autorităților 
competente să comunice fără întârziere 
informații băncilor centrale naționale din 
cadrul Sistemului European al Băncilor 
Centrale (inclusiv BCE), atunci când 
aceste informații sunt relevante pentru 
îndeplinirea atribuțiilor statutare ale 
acestora, inclusiv aplicarea politicii
monetare și furnizarea lichidității 
aferente, supravegherea sistemelor de 
plăți, de compensare și de decontare a 
titlurilor de valoare și salvgardarea 
stabilității sistemului financiar, precum și 
CERS, atunci când aceste informații sunt 
relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor 
acestuia.”

Or. en

Justificare

Modificarea vizează alinierea dispozițiilor privind schimbul de informații, menționate 
mai sus, cu terminologia utilizată în cadrul altor directive privind sectorul financiar 
(în special Directiva 2006/48/CE), inclusiv în cazul unei situații de urgență, precum și 
garantarea accesului CERS la informațiile comunicate de autoritățile de 
supraveghere.

Amendamentul 343
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 75 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
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„În cazul în care, pentru o clasă de active 
sau pasive, evaluarea menționată la litera 
(a) sau (b) ar putea conduce la efecte 
prociclice, valorile acelor active sau 
pasive vor include marje prudențiale 
adecvate pentru a atenua efectele 
prociclice.”

Or. en

Amendamentul 344
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14 – litera –a (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 75 – alineatul 1 – paragraful 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) primul paragraf, 
litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) pasivele se evaluează la valoarea la 
care ar putea fi transferate sau decontate 
între părți, de bunăvoie, în cunoștință de 
cauză și în condiții normale de 
concurență. Evaluarea rezervelor tehnice 
nu ține seama de informațiile referitoare 
la activele specifice întreprinderii de 
asigurare sau reasigurare.”;

Or. fr

Justificare

Clarifică logica Directivei Solvabilitate II: evaluarea separată a activelor și 
pasivelor.

Amendamentul 345
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14 – litera a
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili metodele și 
ipotezele care trebuie aplicate la 
evaluarea activelor și pasivelor în 
conformitate cu alineatul (1).

2. Pentru a asigura armonizarea coerentă 
în relație cu evaluarea activelor și 
pasivelor, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza:

(a) metodele și ipotezele care trebuie 
utilizate la evaluarea activelor și 
pasivelor, prevăzute la alineatul (1), 
inclusiv clasele de active și pasive 
menționate la paragraful al treilea;
(b) standardele internaționale de 
contabilitate, adoptate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1606/2002, compatibile cu metoda de 
evaluare a activelor și pasivelor, astfel 
cum se prevede la alineatul (1);
(c) metodele de evaluare atunci când 
prețurile de cotare pe piață nu sunt 
disponibile sau nu sunt compatibile cu 
metoda de evaluare a activelor și 
pasivelor, astfel cum se prevede la 
alineatul (1);
(d) metodele alternative de evaluare care 
trebuie utilizate atunci când standardele 
internaționale de contabilitate, aprobate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
sunt în neconcordanță temporară sau 
permanentă cu demersul de evaluare a 
activelor și pasivelor, prevăzut la 
alineatul (1).
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la 1 martie 2012. Se delegă Comisiei 
competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf, în conformitate cu 
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articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 346
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 76, al doilea alineat se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Valoarea rezervelor tehnice 
corespunde cuantumului curent la prețul 
pieței pe care o întreprindere de asigurare 
sau de reasigurare ar trebui să-l plătească 
dacă și-ar transfera imediat obligațiile de 
asigurare și reasigurare către o altă 
întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare. Valoarea rezervelor tehnice 
nu este influențată de activele deținute de 
întreprinderea de asigurare sau 
reasigurare.”;

Or. fr

Justificare

Clarifică logica Directivei Solvabilitate II: evaluarea separată a activelor și 
pasivelor.

Amendamentul 347
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 77 se introduce 
următorul alineat:
„Cerința de capital pentru riscul de primă 
de lichiditate este egală cu valoarea 
maximă dintre valoarea netă a activelor 
minus pasive și șocul echivalent efectului 
imediat asupra valorii nete a activelor și 
pasivelor, estimat în eventualitatea unei 
scăderi a valorii primei de lichiditate 
observate pe piețele financiare. Valoarea 
scăderii este determinată în conformitate 
cu articolul 86 litera (da).
În funcție de nivelul de lichiditate al 
acestora, pasivele pot fi compensate în 
funcție de structurile pe termene ale 
ratelor dobânzilor fără risc, care includ o 
primă de lichiditate de 100 %, 75 % sau 
50 %, în conformitate cu articolul 86 
litera (da).”

Or. en

Justification

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.

Amendamentul 348
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14b (nou)
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) La articolul 77 alineatul (2) primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„2. Cea mai bună estimare corespunde 
mediei fluxurilor de trezorerie viitoare, 
ponderată cu probabilitățile, ținând seama 
de valoarea în timp a banilor (valoarea 
actualizată estimată a fluxurilor de 
trezorerie viitoare), pe baza structurii 
relevante pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc. Curba ratelor dobânzilor fără 
risc relevante nu ține seama de activele 
deținute de întreprinderea de asigurare 
sau reasigurare.”;

Or. fr

Justificare

Clarificare a logicii Directivei Solvabilitate II: evaluarea separată a activelor și 
pasivelor.

Amendamentul 349
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 77 alineatul (2), după 
primul paragraf, se introduce următorul 
paragraf:
„Extrapolarea structurii relevante pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc 
începe imediat ce piețele financiare 
relevante nu mai pot fi considerate 
profunde, lichide și transparente pentru a 
garanta întreprinderilor de asigurare și 
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reasigurare o multiplicare fiabilă a 
fluxurilor de numerar ale acestora.”

Or. en

Amendamentul 350
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații tehnice emise de Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale

Rate de scont

Or. en

Amendamentul 351
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, 
printre care se numără structura relevantă
pe termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil.

Structura relevantă pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc care trebuie utilizată 
pentru a calcula cea mai bună estimare 
menționată la articolul 77 alineatul (2) 
este stabilită și publicată de AEAPO 
pentru fiecare monedă relevantă cel puțin 
cu o frecvență trimestrială. Capitolul VII 
de la acest titlu se aplică pe baza acestei 
estimări.
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Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și 
ipoteze care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

Or. en

Amendamentul 352
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau determinări 
ale AEAPO.

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Informațiile de acest tip se prelucrează pe 
baza unor metode și ipoteze care pot să 
includă formule sau determinări ale 
AEAPO.

Or. en

Amendamentul 353
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care informații cu privire la structura 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc, inclusiv existența unei prime 
anticiclice în perioade deosebit de 
tensionate pentru piața financiară. Acolo 
unde structura relevantă pe termene a 
ratelor dobânzilor fără risc constată 
existența unei prime contraciclice în 
perioade de presiune mare financiară 
observate de AEAPO, formulele publicate 
pentru structura relevantă pe termene a 
ratelor dobânzilor fără risc includ 
formule care permit societăților să 
calculeze informațiile aferente acestei 
prime, inclusiv valorii acesteia. În acest 
caz, AEAPO analizează prima 
contraciclică și prelucrează informațiile 
referitoare la aceasta într-un mod 
transparent, obiectiv și fiabil. Informațiile 
necesare în acest scop se prelucrează pe 
baza unor metode, principii și tehnici 
prevăzute la articolul 86 primul paragraf 
litera (b) și pe baza unor criterii detaliate, 
unor metode și ipoteze de calcul prevăzute 
la articolul 86 primul paragraf litera (i).

Or. it

Amendamentul 354
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc.

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără informații privind structura 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
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Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

fără risc, inclusiv prima de lichiditate pe 
piețele financiare în perioade de presiune 
mare. Structura relevantă pe termene a 
ratelor dobânzilor fără risc care este 
publicată include informații legate de 
prima de lichiditate, inclusiv de valoarea 
acesteia. AEAPO calculează prima de 
lichiditate într-un mod transparent, obiectiv 
și fiabil. Informațiile necesare în acest scop 
se prelucrează pe baza unor metode și 
ipoteze de calcul, specificate în 
[standardul tehnic de reglementare] 
menționat la articolul 86 punctul (i).

Or. en

Justificare

Modificări necesare pentru a asigura conformitatea cu jurisprudența UE a 
transferului competențelor către AEAPO.

Amendamentul 355
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau 

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără informații privind structura 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc, inclusiv o primă contraciclică pe 
piețele financiare în perioade de presiune 
mare și o bază pentru o primă de 
concordanță, în cazul în care fluxurile de 
numerar la nivelul pasivelor din domeniul 
asigurărilor corespund fluxurilor de 
numerar aferente activelor de calitate 
superioară pe durata unui contract de 
asigurare. Atunci când structura 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc asigură o primă contraciclică pe 
piețele financiare în perioadele de 
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determinări ale AEAPO. presiune mare remarcate de AEAPO, 
formulele publicate pentru structura 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc vor include formule care permit 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare calcularea informațiilor 
legate de respectiva primă, inclusiv de 
valoarea acesteia.

În acest caz, AEAPO analizează, de 
asemenea, prima contraciclică și 
prelucrează informațiile referitoare la 
aceasta într-un mod transparent, obiectiv și 
fiabil. Informațiile necesare în acest scop 
se prelucrează în conformitate cu 
metodologiile, principiile și tehnicile 
menționate la articolul 86 litera (b) și pe 
baza unor criterii detaliate, metode și 
ipoteze de calcul specificate în actul 
delegat precizat la articolul 86 punctul (i).
Extrapolarea structurii relevante pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc ar 
trebui să înceapă imediat ce piețele 
financiare relevante nu mai pot fi 
considerate profunde și lichide pentru a 
permite întreprinderilor o concordanță 
între fluxurile lor de numerar și 
obligațiuni.

Or. en

Amendamentul 356
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 

AEAPO publică informații tehnice 
referitoare la structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
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Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și 
ipoteze care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime contraciclice pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima contraciclică, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează
prima contraciclică și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil și care 
este compatibil cu metodologiile 
menționate la articolul 86 și în 
conformitate cu criteriile detaliate, 
metodele și ipotezele de calcul specificate 
în actul delegat precizat la articolul 86 
punctul (i).

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe certitudine juridică cu privire la metodele de calcul care ar trebui 
folosite pentru calcularea structurii relevante pe termene a ratelor dobânzilor fără 
risc. Metoda ar trebui explicit definită într-un text juridic, acest lucru având o 
importanță considerabilă pentru valoarea rezervelor tehnice în situații de mare 
presiune. Prima contraciclică (PCC) a fost introdusă în cele mai recente discuții pe 
această temă. Dacă o concluzie finală implică utilizarea PCC, acest lucru ar trebui 
să se reflecte în viitoarele texte juridice.

Amendamentul 357
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lipsă de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lipsă de lichiditate, 
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valoarea acesteia. AEAPO analizează
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil.
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau determinări 
ale AEAPO.

inclusiv de valoarea acesteia, precum și o 
justificare a metodei de calcul a acesteia. 
AEAPO analizează prima de lipsă de 
lichiditate și prelucrează informațiile
referitoare la aceasta într-un mod 
transparent, obiectiv și fiabil. Informațiile 
necesare în acest scop se prelucrează pe 
baza unor metode și ipoteze care pot să 
includă formule sau determinări ale 
AEAPO.

Or. en

Justificare

Este vitală utilizarea unei metode obiective pentru calcularea primei de lipsă de 
lichiditate, care să fie cunoscută în prealabil, astfel încât industria să poată calcula 
prima de lipsă de lichiditate în orice moment, folosind datele colectate de pe piețele 
financiare.

Amendamentul 358
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care pot să includă formule sau 

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Aceste informații tehnice permit 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare să calculeze prima 
contraciclică, în special în perioade de 
presiune mare pe piețele financiare; și 
prima de concordanță, în cazul în care 
fluxurile de numerar la nivelul pasivelor 
din domeniul asigurărilor corespund 
fluxurilor de numerar aferente activelor 
de calitate superioară pe durata unui 
contract de asigurare.
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determinări ale AEAPO.
AEAPO analizează prima contraciclică și 
prima de concordanță și prelucrează 
informațiile referitoare la acestea într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil.
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și ipoteze 
care includ formule sau determinări ale 
AEAPO. Acest lucru va fi realizat în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 86 din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 359
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și 
ipoteze care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

AEAPO publică informații tehnice, printre 
care se numără structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acestea includ, în mod special, informații 
referitoare la aplicarea primei 
contraciclice, o bază pentru prima de 
concordanță și extrapolarea structurii pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc.

Prima contraciclică se aplică în 
perioadele de mare presiune de pe piețele 
financiare. Aceste perioade sunt analizate
de AEAPO. Formulele publicate pentru 
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structura pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc includ, așadar, formule specifice 
pentru ca întreprinderile de asigurare și 
reasigurare să integreze informațiile 
legate de respectiva primă, inclusiv de 
valoarea acesteia.

Prima de concordanță se aplică în cazul 
în care fluxurile de numerar la nivelul 
pasivelor din asigurare corespund 
fluxurilor de numerar aferente activelor 
de calitate superioară pe durata unui 
contract de asigurare. Potrivit 
metodologiilor menționate la articolul 86, 
calcularea structurii pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc, inclusiv a primei de 
concordanță, se bazează pe probabilitatea 
estimată de neîncasare a activelor conexe. 
Formulele publicate pentru structura pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc 
includ, așadar, metode specifice pentru ca 
întreprinderile de asigurare și reasigurare 
să integreze informațiile legate de 
respectiva primă, inclusiv de valoarea 
acesteia.

În cazul în care piețele financiare 
relevante pentru calcularea structurii pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc nu 
mai pot fi considerate profunde și lichide 
pentru a permite întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare o concordanță 
între fluxurile lor de numerar și 
obligațiuni, aceasta ar trebui extrapolată.
AEAPO analizează prima contraciclică, 
aliniază și prelucrează informațiile 
referitoare la aceasta într-un mod 
transparent, obiectiv și fiabil. În 
conformitate cu actele delegate 
menționate la articolul 86 litera (b) și 
articolul 86 punctul (i), se prelucrează 
informațiile necesare în acest scop.

Or. en

Justificare

Integrarea unei prime contraciclice, a unei prime de concordanță și a extrapolării 
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este necesară pentru evitarea volatilității artificiale a rezervelor tehnice, cauzate de 
distorsiunile externe pe piețele financiare. În plus, este esențial ca metodologia pe 
baza căreia se calculează structura pe termene a ratelor dobânzilor fără risc să 
asigure certitudine juridică.

Amendamentul 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică informații tehnice, 
printre care se numără structura relevantă 
pe termene a ratelor dobânzilor fără risc. 
Acolo unde AEAPO constată existența 
unei prime de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare
asupra lichidității, se publică și informații 
legate de prima de lichiditate, inclusiv de 
valoarea acesteia. AEAPO analizează 
prima de lichiditate și prelucrează 
informațiile referitoare la aceasta într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil. 
Informațiile necesare în acest scop se 
prelucrează pe baza unor metode și 
ipoteze care pot să includă formule sau 
determinări ale AEAPO.

1. Structura relevantă pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc care trebuie utilizată 
pentru a calcula cea mai bună estimare 
menționată la articolul 77 alineatul (2) 
este stabilită și publicată de AEAPO 
pentru fiecare monedă relevantă cel puțin 
cu o frecvență trimestrială. Capitolul VII 
de la acest titlu se aplică pe baza acestei 
estimări.

2. Acolo unde se constată existența unei 
prime contraciclice pe piețele financiare în 
perioade de presiune mare, care este 
obținută din formula prevăzută la 
articolul 86 și depășește X % puncte, se 
publică o structură relevantă pe termene a 
ratelor dobânzilor fără risc adaptată 
pentru fiecare monedă relevantă, cu 
aceeași frecvență ca și în cazul structurii 
relevante pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc, menționate la alineatul (1). 
Întreprinderile de asigurare și reasigurare 
pot, ulterior, să folosească această 
structură relevantă pe termene a ratelor 
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dobânzilor fără risc adaptată, în 
conformitate cu articolul 86 pentru a 
calcula cea mai bună estimare a anumitor 
pasive care depind de nivelul lor de 
lichiditate. În acest caz, întreprinderile de 
asigurare și reasigurare fac publică 
utilizarea acestei prime și efectele 
monetare asupra poziției financiare a 
acestora.
3. În ceea ce privește anumite contracte 
de asigurare, în cazul cărora fluxurile de 
numerar de la nivelul pasivelor din 
asigurare corespund fluxurilor de 
numerar aferente activelor de calitate 
superioară pe durata unui contract de 
asigurare, se aplică o primă de 
concordanță bazată pe probabilitatea 
estimată de neîncasare a activelor 
congruente, conform articolului 86, în 
locul unei prime contraciclice.
4. AEAPO își îndeplinește sarcinile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) într-
un mod transparent, obiectiv și fiabil.

Or. en

Amendamentul 361
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul 
paragraf se publică pentru fiecare 
monedă relevantă, cel puțin trimestrial, 
într-un mod coerent cu metodologiile 
menționate la articolul 86.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 362
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial, într-un mod coerent 
cu metodologiile menționate la articolul 
86.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial. La calcularea 
rezervelor tehnice, societățile de asigurare 
și de reasigurare utilizează formulele 
structurii relevante pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc publicate de AEAPO, 
conform primului paragraf. 

Or. it

Amendamentul 363
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial, într-un mod coerent 
cu metodologiile menționate la articolul 
86.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial.

Or. en

Justificare

Această instrucțiune a fost mutată la alineatele (1) și (2), dat fiind că se referă la 
modul de calcul al PCC și nu la modul de publicare a acesteia.
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Amendamentul 364
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial, într-un mod coerent 
cu metodologiile menționate la articolul 
86.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin lunar, într-un mod coerent cu 
metodologiile menționate la articolul 86.

Or. en

Justificare

Prima de lipsă de lichiditate este un instrument contraciclic puternic. Într-un mediu 
marcat de presiuni, această certitudine și această transparență sunt de o importanță 
vitală. Frecvența publicării în aceste perioade ar trebui să depășească nivelul lunar.

Amendamentul 365
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial, într-un mod coerent 
cu metodologiile menționate la articolul 
86.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial.

În calcularea rezervelor tehnice, conform 
prezentei directive, întreprinderile de 
asigurare și reasigurare utilizează 
formulele aferente structurii pe termene a 
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ratelor dobânzilor fără risc, publicate de 
AEAPO în conformitate cu acest articol.

Or. en

Amendamentul 366
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial, într-un mod coerent 
cu metodologiile menționate la articolul 
86.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se publică pentru fiecare monedă relevantă, 
cel puțin trimestrial.

Formulele aferente structurii pe termene 
a ratelor dobânzilor fără risc, bazate pe 
ipotezele prevăzute la acest articol și 
publicate de AEAPO, vor fi utilizate de 
întreprinderile de asigurare și reasigurare 
în calcularea rezervelor tehnice, conform 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Integrarea unei prime contraciclice, a unei prime de concordanță și a extrapolării 
este necesară pentru evitarea volatilității artificiale a rezervelor tehnice, cauzate de 
distorsiunile externe pe piețele financiare. În plus, este esențial ca metodologia pe 
baza căreia este calculată structura pe termene a ratelor dobânzilor fără risc să 
asigure certitudine juridică.

Amendamentul 367
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care AEAPO analizează prima 
de lipsă de lichiditate pe piețele financiare 
în perioade de mare presiune, obținută pe 
baza formulelor menționate la 
articolul 86, se publică o structură 
relevantă pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc adaptată pentru fiecare monedă 
relevantă, cu aceeași frecvență ca în cazul 
structurii relevante pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc, menționate la primul 
alineat. În calcularea celei mai bune 
estimări, întreprinderile de asigurare și 
reasigurare pot utiliza structura relevantă 
pe termene a ratelor dobânzilor fără risc 
adaptată. În acest caz, întreprinderile de 
asigurare și reasigurare fac publică 
utilizarea acestei prime și efectele 
monetare asupra poziției financiare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 368
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15 
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO își îndeplinește sarcinile 
menționate la alineatele (1) și (2) într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil.

Or. en
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Amendamentul 369
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când structura relevantă pe 
termene a ratelor dobânzilor fără risc 
asigură o primă de concordanță, se aplică 
o metodologie de calcul în conformitate 
cu metodologiile menționate la 
articolul 86 și cu criteriile detaliate, 
metodele și ipotezele specificate în actul 
delegat prevăzut la articolul 86 litera (i), 
care permit întreprinderilor de asigurare 
și reasigurare calcularea informațiilor 
legate de respectiva primă, inclusiv de 
valoarea acesteia. Extrapolarea structurii 
relevante pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc ar trebui demarată în momentul 
în care piețele financiare relevante nu 
mai pot fi considerate profunde și lichide.

Or. en

Justificare

Prima de concordanță este menționată în cele mai recente discuții pe această temă.
Dacă o concluzie finală a acestor discuții implică utilizarea primei de concordanță, 
acest lucru ar trebui reflectat în viitoarele texte juridice. Este esențial ca punctul de 
plecare al extrapolării să fie menționat în textul de nivel 1, ca punct din care piețele 
financiare relevante nu mai pot fi considerate profunde și lichide, deși stabilirea 
exactă a extrapolării ar trebui să aibă loc la nivelul 2.

Amendamentul 370
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În calcularea rezervelor tehnice, conform 
prezentei directive, întreprinderile de 
asigurare și reasigurare utilizează 
formulele aferente structurii pe termene a 
ratelor dobânzilor fără risc, publicate de 
AEAPO în conformitate cu acest articol.

Or. en

Amendamentul 371
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16 
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contractele de asigurare în cazul 
cărora se aplică prima de concordanță, 
criteriile de eligibilitate pentru tipul de 
active permise pentru garantarea 
obligațiilor de asigurare și metoda de 
calcul a primei de concordanță pe o bază 
estimată de neîncasare;

Or. en

Amendamentul 372
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16 
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) metodologia detaliată de calcul al 
primei de lipsă de lichiditate și criteriile de 



AM\877719RO.doc 63/145 PE472.278

RO

stabilire a procentajului din prima de 
lipsă de lichiditate care se poate aplica 
pasivelor, astfel cum se menționează la 
articolul 77;

Or. en

Justification

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.

Amendamentul 373
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) criteriile detaliate pentru elementele 
informațiilor de natură tehnică, metodele 
de calcul și ipotezele și, unde este cazul,
formulele și determinările conform cărora 
sunt prelucrate informațiile de către 
AEAPO, conform articolului 77a.

i) criteriile detaliate pentru elementele 
informațiilor de natură tehnică, metodele 
de calcul și ipotezele și formulele și 
determinările conform cărora sunt 
prelucrate informațiile de către AEAPO, 
conform articolului 77a.

Or. it

Justificare

Pe baza amendamentului propus, Comisia va avea dreptul să adopte standarde și 
tehnici de punere în aplicare pentru a determina modul în care dispozițiile articolului 
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86 sunt aplicate în ceea ce privește calculul celei mai bune estimări. Se consideră că, 
în raport cu amendamentul propus privind structura relevantă pe termene a ratelor 
dobânzilor fără risc, acesta din urmă trebuie gestionat la nivelul 2 (acte delegate).

Amendamentul 374
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor articolului 77 
alineatul (2), completate prin actele 
delegate menționate la literele (a)-(h) din 
primul paragraf al prezentului articol, 
privind aspectele care fac obiectul acestor 
acte delegate.

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a dispozițiilor prevăzute la literele 
(a) - (i) de la primul paragraf, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare privind aspectele care 
fac obiectul acestor acte delegate pentru a 
specifica, îndeosebi în cazul literei (i),
formulele de calcul al primei 
contraciclice.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe certitudine juridică cu privire la metodele sau ipotezele de calcul 
folosite pentru calcularea structurii relevante pe termene a ratelor dobânzilor fără 
risc. Metoda de calcul, ipotezele și baza de date care trebuie folosite ar trebui explicit 
definite într-un text juridic, întrucât acest lucru are o importanță considerabilă pentru 
valoarea rezervelor tehnice în situații de mare presiune.

Amendamentul 375
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de asigurare în cazul cărora 
se aplică prima de concordanță, criteriile 
de eligibilitate pentru tipul activelor 
permise pentru garantarea obligațiilor de 
asigurare și metoda de calcul a primei de 
concordanță

Or. en

Justificare

Prima contraciclică (PCC) și prima de concordanță sunt menționate în cele mai 
recente discuții pe această temă. Dacă o concluzie finală a acestor discuții implică 
utilizarea PCC și a primei de concordanță, acestea ar trebui să se reflecte în 
viitoarele texte juridice.

Amendamentul 376
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 86a

În urma adoptării actelor de punere în 
aplicare, se conferă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate cu privire la 
toate modificările ulterioare aduse 
articolelor 37 alineatul (6) litera (a), 
75 alineatul (2), 86 și 97 alineatul (1), 
111 alineatul (1), 114 alineatul (1), 
127 alineatul (1), 135 alineatul (1), 
143 alineatul (2), 234, 248 alineatul (7), 
249 alineatul (3) din 
Directiva 2009/138/CE și de a adopta 
standarde tehnice de reglementare pentru 
modificările următoare aduse tuturor 
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celorlalte articole relevante.”

Or. en

Amendamentul 377
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 94 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) La articolul 94, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următoarele:
„3. Toate elementele auxiliare ale 
fondurilor proprii care nu intră sub 
incidența alineatelor (1) și (2) vor fi 
clasificate ca elemente de rangul 3. Toate 
elementele de bază ale fondurilor proprii, 
care nu intră sub incidența alineatelor (1) 
și (2), sunt excluse din fondurile proprii.”

Or. en

Justificare

Fondurile de bază proprii care nu sunt nici în permanență disponibile, nici 
subordonate tuturor, cu excepția acționarilor [testul de la articolul 93 alineatele (1) 
și (2)] nu absorb pierderile, după cum s-a demonstrat, în cazul băncilor, în timpul 
crizei. Prin urmare, eliminarea acestor elemente din capitalul admisibil se realizează 
în conformitate cu DCC IV.

Amendamentul 378
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 100 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) La articolul 100, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următoarele:
„Necesarul de capital de solvabilitate se 
calculează în conformitate cu formula 
standard menționată în subsecțiunea 2, 
precum și, după caz, folosind un model 
intern aprobat, astfel cum se precizează în 
subsecțiunea 3.
Acolo unde se folosește un model intern 
aprobat, necesarul de capital de 
solvabilitate aplicabil va fi egal cu 
valoarea mai mare dintre necesarul de 
capital de solvabilitate din cadrul 
modelului intern și 80 % din cel calculat 
prin formula standard.”

Or. en

Justificare

Criza a demonstrat care sunt pericolele dependenței excesive de modelele interne. 
Acest amendament asigură faptul că formula standard se calculează întotdeauna (a) 
pentru a facilita comparația dintre asigurători și (b) pentru a permite comparația 
dintre rezultatele modelelor interne și cele ale formulei standard, vizând 
concentrarea atenției supraveghetorilor asupra diferențelor majore și furnizarea mai 
multor informații referitoare la punctele forte și cele slabe ale modelului intern și ale 
celui de reglementare și (c) pentru a asigura o bază de reglementare pentru 
rezultatele modelelor interne.

Amendamentul 379
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 101 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) La articolul 101 alineatul (4), 
paragraful (2) se înlocuiește cu 
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următoarele:
„Riscul operațional, menționat în primul 
paragraf, litera (f), include riscurile 
juridice și riscul de model, excluzând 
riscurile provenite din deciziile strategice, 
precum și riscurile de reputație.
Riscul de model reflectă posibila 
subestimare a altor riscuri din cauza 
erorilor din specificațiile modelului și a 
calibrării parametrilor modelului.”

Or. en

Justificare

Pentru a limita în continuare dependența excesivă de metodele bazate pe modele 
interne, ar trebui adăugată o marjă de eroare (și anume cerințe privind un supliment 
de capital specific în cadrul „riscului operațional”), pentru a reflecta posibilitatea ca 
modelele să nu reprezinte în mod adecvat situația reală (reprezentare eronată) sau 
faptul că există o mare doză de incertitudine în calibrarea parametrilor (volatilități, 
corelări, partajarea profitului etc.).

Amendamentul 380
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 101 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) La articolul 101 se introduce 
următorul alineat:
„4a. Pentru a asigura armonizarea 
coerentă în relație cu alineatul (4), 
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica 
modul de calcul al unui submodul de risc 
operațional pentru specificațiile 
modelului și eroarea de calibrare ale 
cerinței de capital de solvabilitate, astfel 
cum se prevede la alineatul (4). Calculul 
va ține seama de volumul operațiunilor 
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întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare.
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde de reglementare până la 
1 martie 2012.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.”

Or. en

Amendamentul 381
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 101 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) La articolul 101 se adaugă 
următorul alineat:
„5a. Statele membre solicită 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare să dețină fonduri proprii 
eligibile pe lângă cerința de capital de 
solvabilitate, stabilită la alineatele (2)-(5), 
ca rezervă de capital contraciclică ce 
poată fi redusă în perioadele de presiuni 
ridicate pe piețele financiare, potrivit 
observațiilor AEAPO.”

Or. en

Justificare

În locul manipulării valorii datoriilor prin majorarea ratelor de scont cu o „primă de 
lipsă de lichiditate”, este mai directă menținerea conformității cu DCC4 și solicitarea 
creării de capital în afara CCS, astfel încât, în eventualitatea unei crize, 
întreprinderile să nu încalce imediat CCS și să vizeze sporirea capitalului în situații 
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nefavorabile. Este, așadar, propusă o rezervă de capital contraciclică, similară celei 
solicitate în cazul băncilor și stabilite de AEAPO, în funcție de ciclul de afaceri.

Amendamentul 382
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 101 – alineatul 7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) La articolul 101 se adaugă 
următorul alineat nou:

„5b. Pentru a asigura armonizarea 
consecventă cu alineatul (5) litera (a), 
AEAPO, împreună cu CERS, elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a specifica modul de 
calcul al rezervei contraciclice și criteriile 
de stabilire a piețelor financiare marcate 
de presiuni, astfel cum se menționează la 
alineatul (5) litera (a).
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde de reglementare până la 
1 martie 2012.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul nr. 1094/2010.”

Or. en

Justificare

În locul manipulării valorii datoriilor prin majorarea ratelor de scont cu o „primă de 
lipsă de lichiditate”, este mai directă menținerea conformității cu DCC4 și solicitarea 
creării de capital în afara CCS, astfel încât, în eventualitatea unei crize, 
întreprinderile să nu încalce imediat CCS și să vizeze sporirea capitalului în situații 
nefavorabile. Este, așadar, propusă o rezervă de capital contraciclică, similară celei 
solicitate în cazul băncilor și stabilite de AEAPO, în funcție de ciclul de afaceri.
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Amendamentul 383
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19c (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 105 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) La articolul 105 alineatul (6) se 
introduce următorul paragraf, după al 
doilea paragraf:
„În cazul în care un contract cu 
instrumente financiare derivate este 
compensat printr-o contrapartidă centrală 
autorizată, necesarul de capital de risc al 
contrapartidei corespunzătoare va fi mai 
redus decât în cazul în care contractul nu 
este compensat în acest mod.”

Or. en

Justificare

Din motive de consecvență cu EMIR, precum și cu tratarea expunerilor la CPC în 
cadrul DCC4, este necesar să se asigure că instrumentele derivate compensate printr-
o contrapartidă centrală primesc un tratament favorabil în comparație cu celelalte.

Amendamentul 384
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20 
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul evaluării tehnicilor de 
diminuare a riscurilor menționate 

1. Se poate utiliza o evaluare externă a 
creditului

la articolul 101 alineatul (5) care 
facilitează calculul modulului „risc de 

pentru a calcula modulul „risc de piață” 
menționat la articolul 105 alineatul (5) și
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piață” menționat la articolul 105 alineatul 
(5) și, acolo unde este cazul, al modulului 
„risc de contrapartidă” menționat la 
articolul 105 alineatul (6), AEAPO:

modulul „risc de contrapartidă” menționat 
la articolul 105 alineatul (6), ținând seama 
de condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 385
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul evaluării tehnicilor de 
diminuare a riscurilor menționate la 
articolul 101 alineatul (5) care facilitează 
calculul modulului „risc de piață” 
menționat la articolul 105 alineatul (5) și, 
acolo unde este cazul, al modulului „risc 
de contrapartidă” menționat la articolul 105 
alineatul (6), AEAPO:

1. În scopul asigurării unor condiții 
uniforme de aplicare a acestui articol și al 
facilitării calculării modulului „risc de 
piață” menționat la articolul 105 alineatul 
(5), al facilitării calculării modulului „risc 
de contrapartidă” menționat la articolul 105 
alineatul (6), al evaluării tehnicilor de 
atenuare a riscurilor, menționate la 
articolul 101 alineatul (5) și al calculării 
rezervelor tehnice, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare cu privire la:

Or. en

Amendamentul 386
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează eligibilitatea instituțiilor (a) întreprinderea de asigurare are un 
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externe de evaluare a creditului și 
clasifică evaluările acestora în funcție de 
o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a 
creditului;

bilanț total mai mic de 25 de miliarde de 
euro și a demonstrat că nu poate evalua 
riscul de credit prin orice alte mijloace și;

Or. en

Amendamentul 387
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează eligibilitatea instituțiilor
externe de evaluare a creditului și 
clasifică evaluările acestora în funcție de 
o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a 
creditului;

(a) liste ale administrațiilor regionale și 
ale autorităților locale față de care există 
expuneri care trebuie tratate ca expuneri 
față de administrația centrală în 
jurisdicția căreia acestea sunt stabilite, în 
măsura în care nu există o diferență la 
nivelul riscului între aceste expuneri, din 
cauza competențelor specifice de colectare 
de venituri ale primelor, și există niște 
acorduri instituționale specifice al căror 
efect este reducerea riscului de neplată;

Or. en

Amendamentul 388
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) publică liste ale administrațiilor 
regionale și ale autorităților locale față de 

(b) ECAI este o agenție de rating de 
credit, înregistrată sau certificată în 
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care există expuneri care trebuie tratate 
ca expuneri față de administrația 
centrală;

conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009 sau, dacă o ECAI nu este 
înregistrată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, 
eligibilitatea acesteia este evaluată de 
către Autoritățile europene de 
supraveghere (AES), prin intermediul 
Comitetului mixt și face obiectul 
cerințelor metodologice menționate la 
titlul II din Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009;

Or. en

Amendamentul 389
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) publică liste ale administrațiilor 
regionale și ale autorităților locale față de 
care există expuneri care trebuie tratate 
ca expuneri față de administrația 
centrală;

(b) o listă a instituțiilor externe de 
evaluare a creditelor și o clasificare a 
evaluărilor acestora în funcție de o scară 
obiectivă a nivelurilor de calitate a 
creditelor conform criteriilor detaliate de 
recunoaștere a instituțiilor externe de 
evaluare a creditului și de asociere a 
evaluărilor creditelor la o scară a calității 
creditelor, astfel cum se prevede în 
[standardul tehnic de reglementare] 
menționat la articolul 111 alineatul (1) 
litera (n).

Or. en

Amendamentul 390
Sven Giegold
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) specifică indicele acțiunilor menționat 
la articolul 106 alineatul (2), calculează 
ajustarea simetrică menționată la 
articolul 106 și publică ambele seturi de 
informații în mod regulat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 391
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) specifică indicele acțiunilor menționat 
la articolul 106 alineatul (2), calculează 
ajustarea simetrică menționată la articolul 
106 și publică ambele seturi de informații 
în mod regulat;

(c) indicele acțiunilor menționat la articolul 
106 alineatul (2) și ajustarea simetrică 
menționată la articolul 111, în 
conformitate cu criteriile detaliate 
stabilite în [standardul tehnic de 
reglementare] menționat la literele (c) și 
(o) de la articolul 111 alineatul (1) litera 
(o);

Or. en

Amendamentul 392
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) specifică ajustările care trebuie făcute 
în cazul monedelor legate de euro în 
cadrul submodulului de risc valutar 
menționat la articolul 105 alineatul (5);

eliminat

Or. en

Amendamentul 393
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) specifică ajustările care trebuie făcute 
în cazul monedelor legate de euro în cadrul 
submodulului de risc valutar menționat la 
articolul 105 alineatul (5);

(d) ajustările care trebuie făcute în cazul 
monedelor legate de euro în cadrul 
submodulului de risc valutar menționat la 
articolul 105 alineatul (5), conform 
criteriilor detaliate privind ajustările 
pentru monedele raportate la euro în 
scopul facilitării calculării submodulului 
de risc valutar, stabilit în [standardul 
tehnic de reglementare] menționat la 
articolul 111 alineatul (1) litera (p);

Or. en

Amendamentul 394
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20 
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. AEAPO transmite Comisiei proiectele 
de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 12 septembrie 2012.

Or. en

Amendamentul 395
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la al doilea paragraf, 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 396
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În scopul facilitării calculului 
modulului „risc de subscriere pentru 
asigurarea de sănătate” menționat la 
articolul 105 alineatul (4), AEAPO 
calculează și publică deviațiile standard 
legate de măsurile legislative naționale 
specifice ale statelor membre care permit 

2. În ceea ce privește ECAI, Comitetul 
mixt:
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partajarea plății indemnizațiilor aferente 
riscului de sănătate între întreprinderile 
de asigurare și reasigurare și care 
îndeplinesc anumite criterii.

(a) publică o listă a ECAI eligibile;
(b) verifică accesibilitatea în condiții egale 
a evaluărilor individuale ale creditelor cel 
puțin pentru toate instituțiile care au un 
interes legitim față de aceste evaluări 
individuale ale creditelor;
(c) clasifică evaluările externe ale 
creditelor în funcție de o scară obiectivă a 
nivelurilor de calitate a creditelor.

Or. en

Amendamentul 397
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138CE
Articolul 109a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În scopul facilitării calculului modulului 
„risc de subscriere pentru asigurarea de 
sănătate” menționat la articolul 105 
alineatul (4), AEAPO calculează și
publică deviațiile standard legate de 
măsurile legislative naționale specifice ale 
statelor membre care permit partajarea 
plății indemnizațiilor aferente riscului de 
sănătate între întreprinderile de asigurare și 
reasigurare și care îndeplinesc anumite
criterii.

2. În scopul asigurării unei aplicări în 
condiții uniforme a acestui articol și al 
facilitării calculului modulului „risc de 
subscriere pentru asigurarea de sănătate” 
menționat la articolul 105 alineatul (4), 
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare, care 
stabilesc deviațiile standard legate de 
măsurile legislative naționale specifice ale 
statelor membre care permit partajarea
plății indemnizațiilor aferente riscului de 
sănătate între întreprinderile de asigurare și 
reasigurare și care îndeplinesc criteriile
detaliate, stabilite în actul delegat 
menționat la articolul 111 alineatul (1) 
litera (q).

AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
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până la 12 septembrie 2012.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la al doilea paragraf, 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 398
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În scopul facilitării calculului modulului 
„risc de subscriere pentru asigurarea de 
sănătate” menționat la articolul 105 
alineatul (4), AEAPO calculează și publică 
deviațiile standard legate de măsurile 
legislative naționale specifice ale statelor 
membre care permit partajarea plății
indemnizațiilor aferente riscului de 
sănătate între întreprinderile de asigurare și 
reasigurare și care îndeplinesc anumite
criterii.

2. În scopul facilitării calculului modulului 
„risc de subscriere pentru asigurarea de 
sănătate” menționat la articolul 105 
alineatul (4), AEAPO publică, în 
conformitate cu calculele furnizate de 
autoritatea competentă de supraveghere 
din statul membru vizat, deviațiile 
standard, în conformitate cu articolul 104 
alineatul (4) din Directiva 209/138/CE,
legate de măsurile legislative naționale 
specifice ale statelor membre care permit 
partajarea indemnizațiilor aferente riscului 
de sănătate între întreprinderile de 
asigurare și reasigurare și care îndeplinesc
următoarele criterii:

(a) sistemul de partajare a indemnizațiilor 
sau a riscurilor este transparent și 
specificat anterior perioadei căreia i se 
aplică;
(b) sistemul de partajare a indemnizațiilor 
sau a riscurilor, numărul de întreprinderi 
de asigurare care participă la Sistemul de 
egalizare a riscurilor în materie de 
sănătate (HRES) și caracteristicile 
riscului pentru întreprinderile care 
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participă la HRES asigură faptul că, 
pentru fiecare întreprindere care participă 
la HRES, volatilitatea riscului de primă și 
de rezervă al întreprinderilor care 
participă la HRES este semnificativ mai 
redusă prin intermediul HRES;
(c) asigurarea de sănătate care face 
obiectul HRES este obligatorie și servește 
ca alternativă parțială sau integrală a 
asigurării de sănătate oferită de sistemul 
legal sau cel de securitate socială;
(d) în cazul neplății din partea 
întreprinderilor de asigurare care 
participă la HRES, una sau mai multe 
administrații garantează achitarea 
integrală a drepturilor  solicitate de 
deținătorul poliței întreprinderii de 
asigurare participante la HRES;
(e) în cazul în care este introdus un nou 
sistem HRES sau un sistem HRES 
existent este modificat în mod 
considerabil și, prin urmare, nu există 
date istorice cu ajutorul cărora să se 
calculeze deviația standard, dar cerințele 
menționate la literele (a)-(d) sunt 
îndeplinite în fond, deviația standard va fi 
stabilită pe baza hotărârii specializate a 
autorității competente de supraveghere 
din statul membru vizat. Motivele care 
stau la baza hotărârii specializate sunt 
puse la dispoziția publicului.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 310 litera (a), în 
care sunt stabilite criterii suplimentare.

Or. en

Amendamentul 399
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20 (nou)
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În scopul facilitării calculării 
modulului de risc de piață menționat la 
articolul 105 alineatul (5) punctul (1), 
AEAPO are următoarele sarcini:
(a) publică liste ale administrațiilor 
regionale și ale autorităților locale față de 
care există expuneri care trebuie tratate 
ca expuneri față de administrația centrală 
în jurisdicția căreia acestea sunt stabilite, 
dacă nu există o diferență la nivelul 
riscului între aceste expuneri, datorată 
competențelor specifice în materie de 
colectare a veniturilor, și dacă există 
acorduri instituționale specifice al căror 
efect este reducerea riscului de neplată;
(b) specifică ajustările care trebuie făcute 
în cazul monedelor raportate la euro în 
cadrul submodulului de risc valutar 
menționat la articolul 105 alineatul (5); și
(c) specifică indicele acțiunilor adecvat, 
menționat la articolul 106 alineatul (2), 
calculează ajustarea simetrică menționată 
la articolul 106 și publică lunar ambele 
seturi de informații.

Or. en

Amendamentul 400
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
Directiva 2009/138/CE
Articolul 109a – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
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pentru a defini condițiile de clasificare în 
conformitate cu alineatul (2a) literele (a) 
și (b).
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
până la [data].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 401
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte delegate și acte de punere în aplicare Standarde tehnice de reglementare

Or. en

Amendamentul 402
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la următoarele 

1. Pentru a asigura armonizarea coerentă 
în relație cu articolele 101, 103 și 109, 
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a preciza:
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elemente.

Or. en

Amendamentul 403
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) metoda care trebuie utilizată în 
evaluarea necesarului de capital pentru 
riscul de contrapartidă în cazul expunerii 
la contrapartidele centrale autorizate, 
astfel cum se menționează la 
articolul 105. Acești parametri sunt 
stabiliți pentru a asigura consecvența cu 
tratarea acestor expuneri în cazul 
instituțiilor de credit și al întreprinderilor 
de investiții, astfel cum se prevede în 
Directiva 2012/xx/UE (DCC IV);

Or. en

Justificare

Din motive de conformitate cu EMIR, precum și cu tratarea expunerilor la CPC în 
cadrul DCC4, este necesară asigurarea faptului că instrumentele derivate 
compensate printr-o contrapartidă centrală primesc un tratament favorabil în 
comparație cu celelalte.

Amendamentul 404
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – litera m 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) abordarea care urmează a fi utilizată 
în legătură cu întreprinderile afiliate în 
sensul articolului 212 la calcularea 
cerinței de capital de solvabilitate, în 
special la calcularea submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, 
menționat la articolul 105 alineatul (5), 
ținând seama de reducerea probabilă a 
volatilității valorii acestor întreprinderi 
afiliate care rezultă din natura strategică 
a acestor investiții și de influența 
exercitată de întreprinderea participantă 
asupra acestor întreprinderi afiliate;

eliminat

Or. en

Justificare

Este posibil ca activitatea întreprinderilor conexe să fie puternic corelată cu 
asigurătorul/reasigurătorul. Nu există niciun motiv pentru care să se presupună că 
participațiile la acestea ar trebui considerate mai puțin riscante decât participările 
de capital și, prin urmare, să beneficieze de un tratament preferențial.

Amendamentul 405
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) criteriile detaliate pe care trebuie să le 
îndeplinească dispozițiile măsurilor 
legislative naționale, precum și cerințele 
în materie de calcul al deviației standard 
în scopul facilitării calculului modulului 
„risc de subscriere a asigurării de 
sănătate” menționat la articolul 109a 
alineatul (2);

eliminat
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Or. en

Justificare

Articolul 109a alineatul (2) introduce o scutire pentru unele întreprinderi private din 
domeniul asigurărilor de sănătate. Obiectivul este de a asigura faptul că cerințele de 
capital pentru acest tip de întreprindere pot fi mai scăzute decât pentru alte 
întreprinderi în domeniul asigurărilor de sănătate. Nu este necesară o astfel de 
scutire. Directiva-cadru include mecanisme, precum parametrii specifici 
întreprinderii sau modelele interne, care să abordeze specificitățile naționale.

Amendamentul 406
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili limite 
cantitative și criterii de eligibilitate a 
activelor. Aceste acte delegate se aplică
activelor care acoperă rezervele tehnice, cu 
excepția activelor corespunzătoare 
contractelor de asigurare de viață în care 
riscul de investiții le revine deținătorilor de 
polițe. Comisia revizuiește măsurile 
respective în funcție de evoluția formulei 
standard și a piețelor financiare.

2. Pentru a asigura armonizarea 
consecventă în relație cu cerința de 
capital de solvabilitate, AEAPO poate 
elabora proiecte de standarde de 
reglementare, pentru a stabili limite 
cantitative și criterii de eligibilitate a 
activelor, astfel încât să abordeze riscurile 
care nu sunt acoperite în mod adecvat de 
un submodul.

AEAPO poate transmite Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolul 10 
și articolul 14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.
Aceste standarde tehnice de reglementare 
se pot aplica activelor care acoperă 
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rezervele tehnice, cu excepția activelor 
corespunzătoare contractelor de asigurare 
de viață în care riscul de investiții le revine 
deținătorilor de polițe. Comisia poate
revizui standardele tehnice de 
reglementare respective în funcție de 
evoluția formulei standard și a piețelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 407
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 25a (nou)
Directiva 2009/139/CE
Articolul 129 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) La articolul 129 alineatul (4) se 
introduce următorul paragraf, după 
primul paragraf:
„În scopul calculării limitelor menționate 
la alineatul (3), întreprinderilor nu li se 
va solicita să calculeze trimestrial 
necesarul de capital de solvabilitate.”

Or. en

Amendamentul 408
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea, măsurarea, monitorizarea, 
managementul și raportarea riscurilor care 

(a) identificarea, măsurarea, monitorizarea, 
managementul și raportarea internă a 
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decurg din investiții raportat la articolul 
132 alineatul (2) primul paragraf;

riscurilor care decurg din investiții raportat 
la articolul 132 alineatul (2) primul 
paragraf;

Or. pt

Amendamentul 409
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea, măsurarea, măsurarea, 
managementul și raportarea riscurilor 
specifice care decurg din investiții în 
instrumentele derivate și activele prevăzute 
la articolul 132 alineatul (4) al doilea 
paragraf;

(b) identificarea, măsurarea, măsurarea, 
managementul și raportarea internă a
riscurilor specifice care decurg din 
investiții în instrumentele derivate și 
activele prevăzute la articolul 132 alineatul 
(4) al doilea paragraf;

Or. pt

Amendamentul 410
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera a
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei scăderi excepționale a 
piețelor financiare, stabilită de AEAPO în 
conformitate cu prezentul alineat,
autoritatea de supraveghere poate prelungi 
perioada prevăzută la alineatul (3) al doilea 
paragraf cu o perioadă adecvată de timp 
ținând seama de toți factorii relevanți.

În cazul unei scăderi excepționale a 
piețelor financiare, autoritatea de 
supraveghere poate prelungi perioada 
prevăzută la alineatul (3) al doilea paragraf 
cu o perioadă adecvată de timp ținând 
seama de toți factorii relevanți.
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Or. en

Amendamentul 411
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
AEAPO conform articolului 18 din 
Regulamentul …/…, în sensul prezentului 
alineat, AEAPO formulează, pe baza unei 
solicitări din partea autorității de 
supraveghere implicate, o decizie 
individuală adresată autorității de 
supraveghere solicitante, prin care declară 
existența unei scăderi excepționale a 
piețelor financiare. Se înregistrează o 
scădere excepțională a piețelor financiare 
atunci când una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare 
nu pot îndeplini una dintre cerințele 
stabilite la alineatul (3) al prezentului 
articol în intervalul de timp prevăzut aici 
ca urmare a unui declin al piețelor 
financiare care este neprevăzut, profund și 
brusc și în același timp diferit de scăderile 
produse în cadrul ciclului economic 
normal, și care a afectat deja în mod serios 
și negativ situația financiară a uneia sau 
mai multor întreprinderi de asigurare și 
reasigurare care reprezintă împreună o 
parte importantă a pieței asigurărilor sau 
reasigurărilor într-unul sau mai multe state 
membre.

Fără a aduce atingere competențelor 
AEAPO conform articolului 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO poate emite o recomandare, în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 prin 
care declară că, în opinia sa, se 
înregistrează o scădere excepțională a 
piețelor financiare atunci când există un 
declin al piețelor financiare care este 
neprevăzut, profund și brusc și în același 
timp diferit de scăderile produse în cadrul 
ciclului economic normal, și care a afectat 
deja în mod serios și negativ situația 
financiară a uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare și reasigurare 
care reprezintă împreună o parte 
importantă a pieței asigurărilor sau 
reasigurărilor într-unul sau mai multe state 
membre.

Or. en

Amendamentul 412
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
AEAPO conform articolului 18 din 
Regulamentul …/…, în sensul prezentului 
alineat, AEAPO formulează, pe baza unei 
solicitări din partea autorității de 
supraveghere implicate, o decizie 
individuală adresată autorității de 
supraveghere solicitante, prin care declară
existența unei scăderi excepționale a 
piețelor financiare. Se înregistrează o 
scădere excepțională a piețelor financiare 
atunci când una sau mai multe întreprinderi 
de asigurare sau reasigurare nu pot 
îndeplini una dintre cerințele stabilite la 
alineatul (3) al prezentului articol în 
intervalul de timp prevăzut aici ca urmare a 
unui declin al piețelor financiare care este 
neprevăzut, profund și brusc și în același 
timp diferit de scăderile produse în cadrul 
ciclului economic normal, și care a afectat 
deja în mod serios și negativ situația 
financiară a uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare și reasigurare 
care reprezintă împreună o parte 
importantă a pieței asigurărilor sau 
reasigurărilor într-unul sau mai multe state 
membre.

Fără a aduce atingere competențelor 
AEAPO conform articolului 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în 
sensul prezentului alineat, AEAPO 
formulează, pe baza unei solicitări din 
partea autorității de supraveghere 
implicate, o decizie individuală adresată 
autorității de supraveghere solicitante, prin 
care declară existența unei scăderi 
excepționale a piețelor financiare. Se 
înregistrează o scădere excepțională a 
piețelor financiare atunci când una sau mai 
multe întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare nu pot îndeplini una dintre 
cerințele stabilite la alineatul (3) al 
prezentului articol în intervalul de timp 
prevăzut aici ca urmare a unui declin al 
piețelor financiare care este neprevăzut, 
profund și brusc și în același timp diferit de 
scăderile produse în cadrul ciclului 
economic normal, și care a afectat deja în 
mod serios și negativ situația financiară a 
uneia sau mai multor întreprinderi de 
asigurare și reasigurare care reprezintă 
împreună o parte importantă a pieței 
asigurărilor sau reasigurărilor într-unul sau 
mai multe state membre.

Or. en

Amendamentul 413
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin o dată pe lună, AEAPO 
evaluează dacă condițiile menționate în al 
patrulea paragraf continuă să se aplice la 
data evaluării și abrogă decizia respectivă 
dacă una sau mai multe dintre condițiile 
menționate la al patrulea paragraf, pe care 
se baza respectiva decizie, nu mai sunt 
îndeplinite. În acest scop, AEAPO
adresează o decizie individuală autorității 
de supraveghere implicate prin care declară 
că scăderea excepțională a piețelor 
financiare a încetat să existe.

Cel puțin o dată pe lună, AEAPO 
evaluează dacă condițiile menționate în al 
patrulea paragraf continuă să se aplice la 
data evaluării și abrogă recomandarea
respectivă dacă una sau mai multe dintre 
condițiile menționate la al patrulea 
paragraf, pe care se baza respectiva 
recomandare, nu mai sunt îndeplinite. În 
acest scop, AEAPO adresează o
recomandare individuală autorității de 
supraveghere implicate prin care declară că 
scăderea excepțională a piețelor financiare 
a încetat să existe.

Or. en

Amendamentul 414
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de supraveghere trebuie să 
depună toate eforturile pentru a respecta 
recomandările AEAPO.

Or. en

Amendamentul 415
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor pe 
care le dețin, autoritățile de supraveghere 
vizate vor depune toate eforturile pentru a 
transmite, în cadrul colegiilor 
autorităților de supraveghere, decizia lor 
de a refuza extinderea perioadei 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 416
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există opinii diferite între 
colegiile de autorități de supraveghere cu 
privire la refuzul autorității de 
supraveghere respective referitor la 
extinderea perioadei menționate la 
alineatul (4), supraveghetorul grupului 
sau oricare alta dintre celelalte autorități 
de supraveghere poate consulta AEAPO. 
AEAPO este consultată timp de o lună și 
toate autoritățile de supraveghere 
implicate vor fi informate. Dacă a fost 
consultată AEAPO, autoritatea de 
supraveghere implicată va lua în 
considerare, în mod corespunzător, 
recomandarea acesteia înaintea adoptării 
deciziei sale. În conformitate cu 
articolul 19 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO acționează în calitate de mediator 
la acest nivel.

Or. en
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Amendamentul 417
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 7 zile de la emiterea unei 
recomandări, fiecare autoritate de 
supraveghere implicată confirmă dacă 
respectă sau intenționează să respecte 
această recomandare. În eventualitatea în 
care o autoritate de supraveghere nu o 
respectă sau nu intenționează să o 
respecte, aceasta va informa AEAPO și va 
prezenta motivele care stau la baza 
deciziei sale.

Or. en

Amendamentul 418
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragrafele 5c și 5d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

In cazul în care , dacă la sfârșitul 
perioadei menționate la alineatul (6) al 
acestui articol nu a fost convenit niciun 
acord în cadrul colegiului, 
supraveghetorul grupului sau orice altă 
autoritate de supraveghere vizată a 
transmis refuzul autorității de 
supraveghere AEAPO în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, autoritatea de 
supraveghere respectivă își va amâna 
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decizia și va aștepta decizia adoptată de 
AEAPO în conformitate cu articolul 19 
alineatul (3) din Regulament, hotărând 
conform deciziei AEAPO.
Perioada menționată la alineatele (5) 
și (6) va fi considerată perioada de 
conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din Regulament. AEAPO 
adoptă decizia în termen de două luni. 
Chestiunea nu va fi supusă atenției 
AEAPO după încheierea perioadei 
menționate la alineatul amintit sau în 
situația obținerii unui acord între 
autoritățile de supraveghere vizate.”

Or. en

Amendamentul 419
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 30 – litera b
Directiva 2009/138CE
Articolul 138 – alineatul 4 – paragraful 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO publică decizia unei autorități de 
supraveghere care nu respectă sau nu 
intenționează să respecte recomandarea 
în cauză. AEAPO poate, de asemenea, să 
decidă, de la caz la caz, publicarea 
motivelor furnizate de autoritatea de 
supraveghere pentru nerespectarea 
recomandării. Autoritatea de 
supraveghere este notificată în avans cu 
privire la această publicare.

Or. en

Amendamentul 420
Sven Giegold
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 32
Directiva 2009/138/CE
Articolul 155 – alineatul 3 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, autoritatea de supraveghere 
din statul membru gazdă poate adresa 
chestiunea AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

De asemenea, autoritatea de supraveghere 
din statul membru gazdă sau autoritatea 
de supraveghere din statul membru de 
origine poate adresa chestiunea AEAPO, 
solicitând asistență în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(4) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

Or. en

Justificare

Nu este clar care dintre cele două state, statul membru gazdă sau statul membru de 
origine, se află într-o poziție mai avantajoasă pentru a interveni. Este posibil ca 
aceste competențe de intervenție ale statului membru gazdă, în special în ceea ce 
privește contractele de asigurare existente, să nu fie suficiente pentru a împiedica 
întreprinderea să încalce dreptul național.

Amendamentul 421
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 33
Directiva 2009/138/CE
Articolul 158 – alineatul 2 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, autoritatea de supraveghere 
din statul membru gazdă poate adresa 
chestiunea AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 

De asemenea, autoritatea de supraveghere 
din statul membru gazdă sau autoritatea 
de supraveghere din statul membru de 
origine poate adresa chestiunea AEAPO, 
solicitând asistență în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(4) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094//2010. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
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conferite prin articolul respectiv. conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

Or. en

Justificare

Nu este clar care dintre cele două state, statul membru gazdă sau statul membru de 
origine, se află într-o poziție mai avantajoasă pentru a interveni. Este posibil ca 
aceste competențe de intervenție ale statului membru gazdă, în special în ceea ce 
privește contractele de asigurare existente, să nu fie suficiente pentru a împiedica 
întreprinderea să încalce dreptul național.

Amendamentul 422
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 33a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 159

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Articolul 159 se înlocuiește cu 
următoarele:

„Articolul 159
Informații statistice privind activitățile 

transfrontaliere
Fiecare întreprindere de asigurare 
informează autoritatea de supraveghere 
competentă din statul membru de origine 
al acesteia, în mod separat în ceea ce 
privește tranzacțiile derulate în temeiul 
dreptului de stabilire și tranzacțiile 
derulate în temeiul libertății de a presta 
servicii, cu privire la valoarea primelor, a 
indemnizațiilor și a comisioanelor, fără 
reținerea reasigurării de către statul 
membru și după cum urmează:
(a) pentru asigurări generale (non-viață), 
în funcție de liniile de activitate, astfel 
cum se stabilește în actul delegat 
corespunzător;
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(b) pentru asigurări de viață, în funcție de 
fiecare linie de activitate de la I la IX, 
astfel cum se stabilește în actul delegat 
corespunzător.
În ceea ce privește clasa 10 din Anexa I 
partea A, cu excepția răspunderii 
transportatorului, întreprinderea vizată 
informează, de asemenea, autoritatea de 
supraveghere cu privire la frecvența și 
costul mediu al indemnizațiilor.
Autoritatea de supraveghere din statul 
membru gazdă transmite informațiile 
menționate la primul și al doilea paragraf 
într-un termen rezonabil și într-o formă 
globală către autoritățile de supraveghere 
din fiecare stat membru vizat, la cererea 
acestora.”

Or. en

Justificare

Segmentarea articolului 159 trebuie realizată în funcție de aceleași linii de activitate 
ca în Directiva Solvabilitate II și nu în funcție de clase.

Amendamentul 423
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la alineatul (3) și de la 
articolul 134 alineatul (1) al doilea 
paragraf, se acordă, pentru o perioadă de 
tranziție, același tratament ca cel prevăzut 
la articolul 172 alineatul (3) și la articolul 
134 alineatul (1) al doilea paragraf 
contractelor de reasigurare încheiate cu 
întreprinderi care își au sediul principal 
într-o țară terță ale cărei regimuri de 
solvabilitate nu vor îndeplini, după toate 

eliminat
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probabilitățile, în totalitate, până la 31 
decembrie 2012, criteriile de evaluare a 
echivalenței menționate la alineatul (1). 
Perioada de tranziție este de maximum 5 
ani de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf. Această 
derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (6), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

Or. en

Justificare

Echivalența cu țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 424
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și de 
la articolul 134 alineatul (1) al doilea 
paragraf, se acordă, pentru o perioadă de 
tranziție, același tratament ca cel prevăzut 
la articolul 172 alineatul (3) și la articolul 
134 alineatul (1) al doilea paragraf 
contractelor de reasigurare încheiate cu 
întreprinderi care își au sediul principal 
într-o țară terță ale cărei regimuri de 
solvabilitate nu vor îndeplini, după toate 
probabilitățile, în totalitate, până la 31 
decembrie 2012, criteriile de evaluare a 
echivalenței menționate la alineatul (1). 
Perioada de tranziție este de maximum 5 
ani de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf. Această 

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
Comisia poate decide, în conformitate cu 
articolul 301a și pentru o perioadă 
limitată de timp, precum și cu asistența 
AEAPO conform articolului 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, că regimul de solvabilitate 
dintr-o țară terță aplicat activităților de 
reasigurare derulate de societățile care au 
sediul central în respectiva țară terță este 
echivalent în mod provizoriu cu cel 
stabilit în titlul I, dacă sunt îndeplinite cel 
puțin următoarele condiții de către țara 
terță în cauză:
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derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (6), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

(a) țara terță a stabilit un program de 
convergență pentru a-și îndeplini acest 
angajament;
(b) au fost alocate resurse suficiente 
pentru a îndeplini acest angajament;
(c) au fost încheiate acorduri pentru a 
face schimb de informații confidențiale 
privind supravegherea, în conformitate cu 
articolul 264;
(d) evaluarea țării terțe arată că aceasta 
respectă principiile de bază, principiile și 
standardele adoptate de Asociația 
internațională a autorităților de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Deciziile privind echivalența provizorie 
iau în considerare rapoartele Comisiei în 
conformitate cu articolul 177. Aceste 
decizii sunt revizuite în mod periodic, pe 
baza rapoartelor intermediare elaborate 
de țara terță în cauză, care sunt 
prezentate Comisiei și AEAPO și evaluate 
de către acestea semestrial.
AEAPO publică și actualizează pe site-ul 
său lista tuturor țărilor terțe menționate la 
primul paragraf.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 310a, precizând 
în mod mai detaliat condițiile prevăzute la 
primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 425
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și de 
la articolul 134 alineatul (1) al doilea 
paragraf, se acordă, pentru o perioadă de 
tranziție, același tratament ca cel prevăzut 
la articolul 172 alineatul (3) și la articolul 
134 alineatul (1) al doilea paragraf 
contractelor de reasigurare încheiate cu 
întreprinderi care își au sediul principal 
într-o țară terță ale cărei regimuri de 
solvabilitate nu vor îndeplini, după toate 
probabilitățile, în totalitate, până la 31 
decembrie 2012, criteriile de evaluare a 
echivalenței menționate la alineatul (1). 
Perioada de tranziție este de maximum 5 
ani de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf. Această 
derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (6), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
Comisia poate decide, în conformitate cu 
articolul 301a și pentru o perioadă 
limitată de timp, precum și cu asistența 
AEAPO conform articolului 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, că regimul de solvabilitate 
dintr-o țară terță aplicat activităților de 
reasigurare derulate de societățile care au 
sediul central în respectiva țară terță este 
echivalent în mod provizoriu cu cel 
stabilit în titlul I, luând în considerare 
următoarele principii directoare:

(a) țara terță s-a angajat în scris față de 
Uniunea Europeană cu privire la 
adoptarea și aplicarea unui regim de 
solvabilitate care poate fi considerat 
echivalent în conformitate cu 
alineatul (2), înainte ca această perioadă 
să ia sfârșit;
(b) țara terță a stabilit un program de 
convergență pentru a-și îndeplini acest 
angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
pentru a îndeplini acest angajament;
(d) regimul actual de solvabilitate al țării 
terțe este sau va fi bazat pe risc și pe 
evaluarea economică a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri pentru a 
face schimb de informații confidențiale 
privind supravegherea, în conformitate cu 
articolul 264;
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(f) evaluarea țării terțe arată că aceasta 
respectă principiile de bază adoptate de 
Asociația internațională a autorităților de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Deciziile privind echivalența provizorie 
iau în considerare rapoartele Comisiei în 
conformitate cu articolul 177. Aceste 
decizii sunt revizuite în mod periodic, pe 
baza rapoartelor intermediare elaborate 
de AEAPO, care sunt prezentate Comisiei 
și evaluate de către aceasta semestrial.
AEAPO publică și actualizează pe site-ul 
său web lista tuturor țărilor terțe 
menționate la primul paragraf.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 310a, precizând 
în mod mai detaliat principiile directoare 
prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 426
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și de la 
articolul 134 alineatul (1) al doilea 
paragraf, se acordă, pentru o perioadă de 
tranziție, același tratament ca cel prevăzut 
la articolul 172 alineatul (3) și la articolul 
134 alineatul (1) al doilea paragraf 
contractelor de reasigurare încheiate cu 
întreprinderi care își au sediul principal
într-o țară terță ale cărei regimuri de 
solvabilitate nu vor îndeplini, după toate 
probabilitățile, în totalitate, până la 31 
decembrie 2012, criteriile de evaluare a 
echivalenței menționate la alineatul (1). 

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și de la 
articolul 134 alineatul (1) al doilea 
paragraf, se acordă, pentru o perioadă de 
tranziție, același tratament ca cel prevăzut 
la articolul 172 alineatul (3) și la articolul 
134 alineatul (1) al doilea paragraf 
contractelor de reasigurare încheiate cu 
societăți care își au sediul central într-o 
țară terță ale cărei regimuri de solvabilitate 
nu vor îndeplini, după toate probabilitățile, 
în totalitate, până la 31 decembrie 2012, 
criteriile de evaluare a echivalenței 
menționate la alineatul (1). Perioada de 
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Perioada de tranziție este de maximum 5 
ani de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf. Această 
derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (6), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

tranziție este de maximum 5 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu încă 2 ani dacă țara 
terță nu și-a îndeplinit angajamentul, dar
a realizat progrese remarcabile. Această 
derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (6), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

(Se aplică și articolelor 227 și 260 din 
Directiva 2009/138/CE.)

Or. en

Justificare

Procedurile juridice și modificările cadrului de reglementare necesare pentru ca 
regimul să devină echivalent implică o anumită flexibilitate. Aceasta este necesară 
pentru a asigura faptul că obiectivul privind echivalența este îndeplinit până la 
sfârșitul perioadei de tranziție. Altfel, îngrijorările privind condițiile de concurență 
echitabile și întreruperea activităților vor deveni evidente abia mai târziu.

Amendamentul 427
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (4), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 
perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către 
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la convergența 
acestora la un regim echivalent într-o 

(5) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (4), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 
perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către 
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la convergența 
acestora la un regim echivalent într-o 
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perioadă de timp dată, la conținutul 
existent sau preconizat al regimului,
precum și la chestiuni legate de cooperare, 
schimb de informații și obligații care țin de 
secretul profesional.

perioadă de timp dată, precum și la
chestiuni legate de cooperare, schimb de 
informații și obligații care țin de secretul 
profesional.

Or. en

Justificare

Procedurile juridice și modificările cadrului de reglementare necesare pentru ca 
regimul să devină echivalent implică o anumită flexibilitate. Aceasta este necesară 
pentru a asigura faptul că obiectivul privind echivalența este îndeplinit până la 
sfârșitul perioadei de tranziție. Altfel, îngrijorările privind condițiile de concurență 
echitabile și întreruperea activităților vor deveni evidente abia mai târziu.

Amendamentul 428
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 35 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/138CE
Articolul 172 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La articolul 172 se adaugă următorul 
alineat:
„6a. La 3 ani de la aplicarea perioadei de 
tranziție, Comisia demarează o revizuire a 
progresului înregistrat de țara terță în 
direcția echivalenței și măsurat în funcție 
de următoarele repere:
(a) regimul de solvabilitate se bazează pe 
riscuri;
(b) are un sistem independent de 
supraveghere, bazat pe principiile IAIS;
(c) operează o piață a asigurărilor 
deschisă pentru societățile de 
(re)asigurare cu sediul în alte jurisdicții.
În conformitate cu concluziile revizuirii, 
la sfârșitul perioadei de tranziție de cinci 
ani, Comisia poate prelungi perioada de 
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tranziție cu încă 5 ani.
După 5 ani, în cazul în care o țară terță a 
înregistrat progrese în direcția 
echivalenței, perioada de tranziție poate fi 
prelungită cu încă 5 ani.”

Or. en

Justificare

Având în vedere durata îndelungată caracteristică mediului asigurărilor și 
importanța capacității de a concura pe o piață specială, cinci ani nu reprezintă o 
perioadă suficientă. Este necesar un grad mai ridicat de certitudine, astfel încât 
această perioadă să poată fi prelungită cu încă 5 ani în cazul înregistrării de 
progrese în direcția echivalenței. Este important să ne amintim că UE a avut nevoie 
de 15 ani pentru a elabora Directiva Solvabilitate II.

Amendamentul 429
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 38
Directiva 2009/138/CE
Articolul 216 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza 
circumstanțele în care se poate lua decizia 
menționată la alineatul (1).

(7) AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza circumstanțele în care se poate 
lua decizia menționată la alineatul (1).

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare, în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendamentul 430
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 40
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul verificării, supraveghetorul 
grupului se consultă cu celelalte autorități 
de supraveghere în cauză și cu AEAPO, 
înainte de a lua o decizie cu privire la 
echivalență.

eliminat

Or. en

Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 431
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 41
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza criteriile 
care trebuie utilizate pentru a evalua dacă 
regimul de solvabilitate al unei țări terțe 
este echivalent regimului prevăzut în titlul 
I capitolul VI.

eliminat

Or. en
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Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 432
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 42
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin derogare de la alineatul (1) al 
doilea paragraf, statele membre pot să 
prevadă ca, pentru o perioadă de tranziție, 
calculul solvabilității la nivel de grup să ia 
în considerare, în ceea ce privește 
întreprinderea menționată în paragraful 
respectiv, cerința de capital de 
solvabilitate și fondurile proprii care se 
califică în vederea îndeplinirii acestei 
cerințe, astfel cum sunt stabilite de țara 
terță despre care este vorba. Perioada de 
tranziție este de maximum 5 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf. Această derogare se 
aplică numai în cazul în care Comisia a 
decis, în conformitate cu alineatul (7), că 
țara terță respectivă a îndeplinit condițiile 
necesare.

eliminat

Or. en

Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 433
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 42
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin derogare de la alineatul (1) al 
doilea paragraf, statele membre pot să 
prevadă ca, pentru o perioadă de tranziție, 
calculul solvabilității la nivel de grup să ia 
în considerare, în ceea ce privește 
întreprinderea menționată în paragraful 
respectiv, cerința de capital de 
solvabilitate și fondurile proprii care se 
califică în vederea îndeplinirii acestei 
cerințe, astfel cum sunt stabilite de țara 
terță despre care este vorba. Perioada de 
tranziție este de maximum 5 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf. Această derogare se 
aplică numai în cazul în care Comisia a 
decis, în conformitate cu alineatul (7), că 
țara terță respectivă a îndeplinit condițiile 
necesare.

(6) Fără a aduce atingere alineatului (5), 
Comisia poate decide, în conformitate cu 
articolul 301a și pentru o perioadă 
limitată de timp, precum și cu asistența 
AEAPO conform articolului 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, că regimul de 
supraveghere dintr-o țară terță aplicat 
societăților care au sediul central în 
respectiva țară terță este echivalent în 
mod provizoriu cu cel stabilit în titlul I 
capitolul IV, luând în considerare 
următoarele principii directoare:

(a) țara terță s-a angajat în scris față de 
Uniunea Europeană cu privire la 
adoptarea și aplicarea unui regim de 
supraveghere care poate fi considerat 
echivalent în conformitate cu 
alineatul (2), înainte ca această perioadă 
să ia sfârșit;
(b) țara terță a stabilit un program de 
convergență pentru a-și îndeplini acest 
angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
pentru a îndeplini acest angajament;
(d) regimul actual de supraveghere al țării 
terțe este sau va fi bazat pe risc și pe 
evaluarea economică a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri pentru a 
face schimb de informații confidențiale 
privind supravegherea, în conformitate cu 
articolul 264;
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(f) evaluarea țării terțe arată că aceasta 
respectă principiile de bază adoptate de 
Asociația internațională a autorităților de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Deciziile privind echivalența provizorie 
iau în considerare rapoartele Comisiei în 
conformitate cu articolul 177. Aceste 
decizii sunt revizuite în mod periodic, pe 
baza rapoartelor intermediare elaborate 
de AEAPO, care sunt prezentate Comisiei 
și evaluate de către aceasta semestrial.
AEAPO publică și actualizează pe site-ul 
său lista tuturor țărilor terțe menționate la 
acest articol.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 310a, precizând 
în mod mai detaliat principiile directoare 
prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 434
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 42a (nou)
Directiva 2009/138CE
Articolul 227 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) La articolul 227 se adaugă 
următorul alineat:
„8a. La 3 ani de la aplicarea perioadei de 
tranziție, Comisia demarează o revizuire a 
progresului înregistrat de țara terță în 
direcția echivalenței și măsurat în funcție 
de următoarele repere:
(a) regimul de solvabilitate se bazează pe 
riscuri;
(b) are un sistem independent de 
supraveghere, bazat pe principiile IAIS;
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(c) operează o piață a asigurărilor 
deschisă pentru societățile de 
(re)asigurare cu sediul în alte jurisdicții.
În conformitate cu concluziile revizuirii, 
la sfârșitul perioadei de tranziție de cinci 
ani, Comisia poate prelungi perioada de 
tranziție cu încă 5 ani.
După 5 ani, în cazul în care o țară terță a 
înregistrat progrese în direcția 
echivalenței, perioada de tranziție poate fi 
prelungită cu încă 5 ani.”

Or. en

Justificare

Având în vedere durata îndelungată caracteristică mediului asigurărilor și 
importanța capacității de a concura pe o piață specială, cinci ani nu reprezintă o 
perioadă suficientă. Este necesar un grad mai ridicat de certitudine, astfel încât să 
poată fi prelungită cu încă 5 ani în cazul înregistrării de progrese în direcția 
echivalenței. Este important să ne amintim că UE a avut nevoie de 15 ani pentru a 
elabora Directiva Solvabilitate II.

Amendamentul 435
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 42a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 230 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) La articolul 230 alineatul (2), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„2. Cerința de capital de solvabilitate la 
nivel de grup bazată pe date consolidate 
(cerința consolidată de capital de 
solvabilitate la nivel de grup) se 
calculează pe baza unei formule standard 
și, dacă este cazul, a unui model intern 
aprobat, în modulul descris la 
articolul 100 și în conformitate cu titlul I 
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capitolul VI secțiunea 4 subsecțiunile 1 
și 2 și, respectiv, cu titlul I capitolul VI 
secțiunea 4 subsecțiunile 1 și 3.”

Or. en

Justificare

Criza a demonstrat care sunt pericolele dependenței excesive de modelele interne. 
Acest amendament asigură faptul că formula standard se calculează întotdeauna (a) 
pentru a facilita comparația dintre asigurători și (b) pentru a permite comparația 
dintre rezultatele modelelor interne și cele ale formulei standard, vizând 
concentrarea atenției supraveghetorilor asupra principalelor diferențe și furnizarea 
mai multor informații referitoare la punctele forte și cele slabe ale modelului intern și 
ale celui de reglementare și (c) pentru a asigura o bază de reglementare pentru 
rezultatele modelelor interne.

Amendamentul 436
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 44
Directiva 2009/138/CE
Articolul 234

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează
principiile și metodele tehnice prevăzute la 
articolele 220-229, precum și aplicarea 
articolelor 230-233, pentru a garanta 
aplicarea uniformă la nivelul Uniunii.

Pentru a asigura armonizarea 
consecventă a acestui articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a preciza
principiile și metodele tehnice prevăzute la 
articolele 220-229, precum și aplicarea 
articolelor 230-233, reflectând natura 
economică a structurilor juridice 
specifice.

AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la 1 martie 2012.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 
10-14 din Regulamentul (UE) 
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nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 437
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 54 – litera aa (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul 3 se înlocuiește cu 
următorul text:
„3. Autoritățile de supraveghere ale 
filialelor importante și ale societăților 
conexe pot participa în cadrul colegiilor 
de supraveghere. Totuși, participarea 
acestora este limitată la atingerea 
obiectivului privind un schimb eficient de 
informații.
Supraveghetorul grupului poate invita, 
după caz, băncile centrale relevante din 
cadrul Sistemului European al Băncilor 
Centrale (inclusiv BCE) să participe la 
activitățile colegiului de supraveghere, în 
cazul în care aceste activități sunt 
relevante pentru îndeplinirea respectivelor 
sarcini ale acestora.
Funcționarea efectivă a colegiului de 
supraveghere poate implica derularea 
anumitor activități de către un număr 
redus de autorități de supraveghere din 
cadrul acestuia.”
„Colegiul de supraveghere este format din 
supraveghetorul grupului și din 
autoritățile de supraveghere din toate 
statele membre în care sunt situate sediile 
centrale ale tuturor societăților 
subsidiare.
Autoritățile de supraveghere ale filialelor 
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importante și ale societăților conexe pot 
participa în colegiile de supraveghere. 
Totuși, participarea acestora este limitată 
la atingerea obiectivului privind un 
schimb eficient de informații.
Supraveghetorul grupului poate invita, 
după caz, băncile centrale relevante din 
cadrul Sistemului European al Băncilor 
Centrale (inclusiv BCE) să participe la 
activitățile colegiului de supraveghere, în 
cazul în care aceste activități sunt 
relevante pentru îndeplinirea respectivelor 
sarcini ale acestora.
Funcționarea efectivă a colegiului de 
supraveghere poate implica derularea 
anumitor activități de către un număr 
redus de autorități de supraveghere din 
cadrul acestuia.”

Or. en

Justificare

BCE și băncile centrale naționale relevante din cadrul SEBC pot fi invitate la 
activitățile colegiilor de supraveghere atunci când aceste activități sunt relevante 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor, de exemplu, în legătură cu sarcinile contributive 
ale băncilor centrale în domeniul stabilității financiare.

Amendamentul 438
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere care ar fi 
supraveghetorul grupului, dacă s-ar 
aplica criteriile enunțate la articolul 247 
alineatul (2), fie la cererea întreprinderii-
mamă sau a oricărei întreprinderi de 
asigurare și de reasigurare autorizate în 

eliminat
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Uniune, fie din proprie inițiativă, 
exceptând cazul în care Comisia a 
formulat anterior concluzii cu privire la 
echivalența țării terțe în cauză. Înainte de 
a lua o decizie în cadrul verificării, 
autoritatea de supraveghere se consultă 
cu celelalte autorități de supraveghere în 
cauză și cu AEAPO.

Or. en

Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 439
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere care ar fi 
supraveghetorul grupului, dacă s-ar aplica 
criteriile enunțate la articolul 247 alineatul
(2), fie la cererea întreprinderii-mamă sau 
a oricărei întreprinderi de asigurare și de 
reasigurare autorizate în Uniune, fie din 
proprie inițiativă, exceptând cazul în care 
Comisia a formulat anterior concluzii cu 
privire la echivalența țării terțe în cauză. 
Înainte de a lua o decizie în cadrul 
verificării, autoritatea de supraveghere se 
consultă cu celelalte autorități de 
supraveghere în cauză și cu AEAPO.

Verificarea se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere care ar fi 
supraveghetorul grupului, dacă s-ar aplica 
criteriile enunțate la articolul 247 alineatul 
(2) (denumit în continuare 
„supraveghetor în exercițiu al grupului), 
fie la cererea societății-mamă sau a oricărei 
societăți de asigurare și de reasigurare 
autorizate în Uniune, fie din proprie 
inițiativă, exceptând cazul în care Comisia 
a formulat anterior concluzii cu privire la 
echivalența țării terțe în cauză. 
Supraveghetorul în exercițiu al grupului 
cooperează cu AEAPO în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Înainte de a lua o decizie privind 
echivalența în cadrul verificării, 
supraveghetorul în exercițiu al grupului
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se consultă, asistat de AEAPO, cu celelalte 
autorități de supraveghere în cauză.
Această decizie este luată conform 
criteriilor adoptate în conformitate cu 
alineatul (2). Supraveghetorul în exercițiu 
al grupului nu ia nicio decizie privind o 
țară terță care este contradictorie oricărei 
decizii adoptate anterior cu privire la 
respectiva țară terță.
Dacă nu sunt de acord cu decizia luată în 
conformitate cu paragraful 2, autoritățile 
de supraveghere pot adresa chestiunea 
AEAPO, solicitându-i acesteia asistență 
conform articolului 19, alineatele (1)-(3) 
și (6) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, în termen de 3 luni de la 
notificarea deciziei de către 
supraveghetorul în exercițiu al grupului. 
În această situație, AEAPO poate acționa 
conform competențelor care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

Or. en

Amendamentul 440
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza criteriile 
care trebuie utilizate pentru a evalua dacă 
regimul de solvabilitate al unei țări terțe 
este echivalent regimului prevăzut în titlul 
I capitolul VI.

eliminat

Or. en
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Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 441
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera c 
Directiva 2009/138/CE 
Articolul 260 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat
‘4. Prin derogare de la articolul 261 
alineatul (1), articolul 262 alineatul (1) 
primul paragraf și articolul 263 al doilea 
paragraf, statele membre pot ca, pentru o 
perioadă de tranziție, să se bazeze pe 
supravegherea la nivel de grup exercitată 
de autoritățile de supraveghere din țara 
terță. Perioada de tranziție este de 
maximum 5 ani de la data menționată la 
articolul 309 alineatul (1) primul 
paragraf. Această derogare se aplică 
numai în cazul în care Comisia a decis, în 
conformitate cu alineatul (5), că țara terță 
respectivă a îndeplinit condițiile necesare.

Or. en

Amendamentul 442
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat
"4. Prin derogare de la articolul 261 
alineatul (1), articolul 262 alineatul (1) 
primul paragraf și articolul 263 al doilea 
paragraf, statele membre pot ca, pentru o 
perioadă de tranziție, să se bazeze pe 
supravegherea la nivel de grup exercitată 
de autoritățile de supraveghere din țara 
terță. Perioada de tranziție este de 
maximum 5 ani de la data menționată la 
articolul 309 alineatul (1) primul 
paragraf. Această derogare se aplică 
numai în cazul în care Comisia a decis, în 
conformitate cu alineatul (5), că țara terță 
respectivă a îndeplinit condițiile 
necesare.”

Or. en

Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 261 
alineatul (1), articolul 262 alineatul (1) 
primul paragraf și articolul 263 al doilea 
paragraf, statele membre pot ca, pentru o 
perioadă de tranziție, să se bazeze pe 
supravegherea la nivel de grup exercitată 
de autoritățile de supraveghere din țara 
terță. Perioada de tranziție este de 

(4) Prin derogare de la articolul 261 
alineatul (1), articolul 262 alineatul (1) și 
articolul 263 alineatul (2), statele membre 
pot ca, pentru o perioadă de tranziție, să se 
bazeze pe supravegherea la nivel de grup 
exercitată de autoritățile de supraveghere 
din țara terță ale societăților de asigurare 
și reasigurare, ale societății-mamă al 
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maximum 5 ani de la data menționată la 
articolul 309 alineatul (1) primul 
paragraf. Această derogare se aplică 
numai în cazul în care Comisia a decis, în 
conformitate cu alineatul (5), că țara terță 
respectivă a îndeplinit condițiile necesare.

cărei sediu central este situat în afara 
Comunității la 1 ianuarie 2014, în situații 
diferite de cele acoperite la alineatul (5). 
Perioada de tranziție este cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2018 sau 
durează până la data la care, în 
conformitate cu alineatul (2) al 
prezentului articol, regimul prudențial al 
respectivei țări terțe a fost considerat 
echivalent celui prevăzut în acest titlu, 
oricare dată ar fi mai apropiată. Această 
derogare se aplică numai în cazul în care 
Comisia a decis, în conformitate cu 
alineatul (7), că țara terță respectivă a 
îndeplinit condițiile necesare.

Cel târziu la 3 ani de la 1 ianuarie 2014, 
Comisia revizuiește, în legătură cu fiecare 
țară terță pentru care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu alineatul (7), 
progresul înregistrat de țara terță în 
direcția convergenței către un regim 
echivalent.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează luarea în considerare a activității Consiliului cu privire la
chestiunea legată de țările terțe.

Amendamentul 444
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la 3 ani de la 1 ianuarie 2014 și 
la fiecare 3 ani, Comisia revizuiește, în 
legătură cu fiecare țară terță pentru care 
Comisia a luat o decizie în conformitate 
cu alineatul (7), progresul înregistrat de 
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țara terță în direcția convergenței către un 
regim echivalent.

Or. en

Amendamentul 445
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera d
Directiva 2009/138
Articolul 260 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Se adaugă următorul alineat (5): eliminat
‘5. Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (4), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 
perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la 
convergența acestora la un regim 
echivalent într-o perioadă de timp dată, la 
conținutul existent sau preconizat al 
regimului, precum și la chestiuni legate 
de cooperare, schimb de informații și 
obligații care țin de secretul profesional.

Or. en

Amendamentul 446
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera d
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Se adaugă următorul alineat (5): eliminat
5. Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (4), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 
perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către 
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la 
convergența acestora la un regim 
echivalent într-o perioadă de timp dată, la 
conținutul existent sau preconizat al 
regimului, precum și la chestiuni legate 
de cooperare, schimb de informații și 
obligații care țin de secretul profesional.

Or. en

Justificare

Echivalența din țările terțe este un aspect care ar trebui abordat în cadrul măsurilor 
de punere în aplicare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 447
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera d
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (4), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 

(5) Fără a aduce atingere alineatului (4) 
paragraful 2, Comisia poate decide, în 
conformitate cu articolul 301a și pentru o 
perioadă limitată de timp, precum și cu 
asistența AEAPO conform articolului 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
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perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către 
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la 
convergența acestora la un regim 
echivalent într-o perioadă de timp dată, la 
conținutul existent sau preconizat al 
regimului, precum și la chestiuni legate 
de cooperare, schimb de informații și 
obligații care țin de secretul profesional.

nr. 1094/2010, că regimul de 
supraveghere dintr-o țară terță aplicat 
societăților care au sediul central în 
respectiva țară terță este echivalent în 
mod provizoriu cu cel stabilit în acest 
titlu, luând în considerare următoarele 
principii directoare:

(a) țara terță s-a angajat în scris față de 
Uniunea Europeană cu privire la 
adoptarea și aplicarea unui regim de 
supraveghere care poate fi considerat 
echivalent în conformitate cu 
alineatul (3), înainte ca această perioadă 
să ia sfârșit;
(b) țara terță a stabilit un program de 
convergență pentru a-și îndeplini acest 
angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
pentru a îndeplini acest angajament;
(d) regimul actual de supraveghere al țării 
terțe este sau va fi bazat pe risc și pe 
evaluarea economică a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri pentru a 
face schimb de informații confidențiale 
privind supravegherea, în conformitate cu 
articolul 264;
(f) evaluarea țării terțe arată că aceasta 
respectă principiile de bază adoptate de 
Asociația internațională a autorităților de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Deciziile privind echivalența provizorie 
iau în considerare rapoartele Comisiei în 
conformitate cu articolul 177. Aceste 
decizii sunt revizuite în mod periodic, pe 
baza rapoartelor intermediare elaborate 
de AEAPO, care sunt prezentate Comisiei 
și AEAPO și evaluate de către acestea 
semestrial.
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AEAPO publică și actualizează pe site-ul 
său web lista tuturor țărilor terțe 
menționate la acest articol.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 310a, precizând 
în mod mai detaliat principiile directoare 
prevăzute la primul paragraf.
În cazul în care Comisia a adoptat o 
decizie în conformitate cu primul 
paragraf cu privire la o țară terță, 
respectiva decizie este recunoscută ca 
fiind hotărâtoare în sensul verificării 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 448
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera e
Directiva 2009/138/CE 
Articolul 260 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Se adaugă următorul alineat (6): eliminat
"6. Comisia poate decide că țara terță 
respectă condițiile stabilite la alineatul (4) 
și în actul delegat în ceea ce privește 
regimurile prudențiale ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (4).
Aceste decizii se adoptă după consultarea 
Comitetului european al inspectorilor 
pentru asigurări și pensii ocupaționale și 
în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 301 
alineatul (2). Aceste decizii sunt revizuite 
în mod regulat.

Or. en
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Amendamentul 449
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 62 – litera e
Directiva 2009/138CE
Articolul 260 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La 3 ani de la aplicarea perioadei de 
tranziție, Comisia demarează o revizuire a 
progresului înregistrat de țara terță în 
direcția echivalenței și măsurat în funcție 
de următoarele repere:
(a) regimul de solvabilitate se bazează pe 
riscuri;
(b) are un sistem independent de 
supraveghere, bazat pe principiile IAIS;
(c) operează o piață a asigurărilor 
deschisă pentru societățile de 
(re)asigurare cu sediul în alte jurisdicții.
În conformitate cu concluziile revizuirii, 
la sfârșitul perioadei de tranziție de cinci 
ani, Comisia poate prelungi perioada de 
tranziție cu încă 5 ani.
După 5 ani, în cazul în care o țară terță a 
înregistrat progrese în direcția 
echivalenței, perioada de tranziție poate fi 
prelungită cu încă 5 ani.

Or. en

Justificare

Având în vedere durata îndelungată caracteristică mediului asigurărilor și 
importanța capacității de a concura pe o piață specială, cinci ani nu reprezintă o 
perioadă suficientă. Este necesar un grad mai ridicat de certitudine, astfel încât să 
poată fi prelungită cu încă 5 ani în cazul înregistrării de progrese în direcția 
echivalenței. Este important să ne amintim că UE a avut nevoie de 15 ani pentru a 
elabora Directiva Solvabilitate II.
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Amendamentul 450
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 69a (nou)
Directiva 2009/138CE
Articolul 308 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

69a. La articolul 308 se adaugă următorul 
alineat:
„1a. Începând cu 1 ianuarie 2013, statele 
membre se asigură că autoritățile de 
supraveghere au competențe suficiente 
pentru a procesa cererile în care se 
solicită permisiunea de a calcula cerința 
de capital de solvabilitate pe baza unui 
model intern și că acestea sunt obligate să 
ia în considerare aceste cereri.”

Or. en

Justificare

Societățile nu ar trebui penalizate prin interdicția de a-și folosi modelul intern ca 
urmare a unei întârzieri în revizuirea cererii lor de către autoritatea de reglementare. 
Luând în considerare faptul că intervalul de timp pentru revizuirea unei cereri, 
inclusiv posibila intervenție a AEAPO, ar fi de până la 9 luni, este necesar ca 
autoritățile de reglementare să poată procesa cererile privind modelele interne 
începând cu 1 ianuarie 2013, pentru a putea asigura finalizarea procesului în timp 
util, până la data de punere în aplicare de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul 451
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138CE
Articolul 308a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 

(3) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre se asigură că societățile de 
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alineatul (1), articolul 41 alineatele (1) și 
(3) nu se aplică timp de maximum 3 ani 
de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf.

asigurare și reasigurare fac în continuare 
obiectul cerințelor de capital și de 
raportare care sunt în vigoare în 
jurisdicția respectivă anterior datei de 
1 ianuarie 2013.
Fără a aduce atingere alineatului 
anterior, pentru a monitoriza progresul 
unei anumite societăți în direcția punerii 
în aplicare a Directivei Solvabilitate II, 
autoritățile de supraveghere pot solicita 
ad-hoc societăților de asigurare și 
reasigurare să calculeze toate elementele 
următoare sau o parte dintre acestea, 
cerința de capital de solvabilitate, cerința 
de capital minim, valoarea propriilor 
fonduri, să întocmească bilanțul în 
conformitate cu această directivă și să 
furnizeze aceste informații autorităților de 
supraveghere.

Or. en

Justification

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.

Amendamentul 452
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (1), articolul 41 alineatele (1) și 
(3) nu se aplică timp de maximum 3 ani 
de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf.

(3) În conformitate cu articolul 308b, 
începând cu 1 iulie 2013:

(a) societățile de asigurare și reasigurare 
calculează valoarea estimată a cerinței de 
capital de solvabilitate, a cerinței minime 
de capital, a fondurilor proprii și a 
bilanțului, în conformitate cu prezenta 
directivă, și pun aceste informații la 
dispoziția autorităților de supraveghere;
(b) societățile de asigurare și reasigurare 
respectă obligațiile de informare 
referitoare la raportarea anuală către 
autoritățile de supraveghere în 
conformitate cu articolul 35; statele 
membre pot acorda derogare de la 
îndeplinirea acestor obligații de informare 
pentru societățile de asigurare și 
reasigurare care nu îndeplinesc în 
totalitate cerința de a dispune de sisteme 
și de structuri adecvate în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (5).

Or. de

Amendamentul 453
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (1), articolul 41 alineatele (1) și 
(3) nu se aplică timp de maximum 3 ani 

(3) Fără a aduce atingere 
articolului 308b, la 1 iulie 2013, 
societățile de asigurare și reasigurare 
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de la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf.

trebuie:

(a) să calculeze cerința de capital de 
solvabilitate, cerința de capital minim, 
valoarea propriilor fonduri și să 
întocmească bilanțul în conformitate cu 
această directivă;
(b) să transmită autorităților de 
supraveghere informațiile menționate la 
articolul 35 în legătură cu cerințele 
prevăzute la paragraful anterior; data de 
referință pentru transmiterea acestor 
informații este prima zi din exercițiul 
financiar care începe la sau după 
1 iulie 2012, dar înainte de 1 iulie 2013; 
AEAPO stabilește modelele care vor fi 
puse la dispoziție.

Or. en

Justificare

Cadrul Solvabilitate II nu solicită o situație a profitului și a pierderilor, ci o analiză a 
variației fondurilor proprii. Din motive de coerență, această declarație este cea care 
ar trebui solicitată pentru exercițiul de introducere progresivă.

Amendamentul 454
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cursul acestei perioade de 
tranziție, statele membre pot permite 
societăților de asigurare și reasigurare să 
facă publice și să preia în rapoartele de 
supraveghere doar acele informații care 
pot fi puse la dispoziție de către sistemele 
și structurile deja existente ale acestora, 
chiar dacă, în acest caz, aceste informații 
nu corespund în întregime cerințelor 
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privind informațiile comunicate în 
scopuri de supraveghere și informațiile 
destinate publicului la care se face 
referire la articolele 35, 51 și 53-55.

Or. de

Amendamentul 455
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere 
articolului 308b, statele membre se 
asigură că autoritățile de supraveghere au 
dreptul de a solicita societăților de 
asigurare și reasigurare să furnizeze 
informațiile menționate la articolul 35 în 
legătură cu exercițiul financiar care ia 
sfârșit la 1 iulie 2013 sau după această 
dată.

Or. en

Justificare

Având în vedere punerea în aplicare progresivă a cadrului prudențial, raportarea 
integrală impusă la articolul 35 nu poate fi solicitată mai devreme de anul 2013. 
Sarcina stabilirii modelelor care urmează să fie transmise autorităților de 
supraveghere pe durata „tranziției” ar putea fi atribuită AEAPO.

Amendamentul 456
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138CE
Articolul 308a – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (5), articolul 75 alineatul (1) nu 
se aplică timp de maximum 10 ani de la
data menționată la articolul 309 alineatul 
(1) primul paragraf.

(5) Ratele structurii relevante pe termene 
a ratelor dobânzilor fără risc folosite 
pentru a calcula cea mai bună estimare 
cu privire la obligațiile de asigurare sau 
reasigurare care corespund primelor 
plătite în cazul contractelor existente sunt 
calculate conform Directivei 2002/83/CE, 
încă 10 ani de la punerea în aplicare a 
Directivei 2009/138/CE dacă:
1) potrivit legislației naționale, până la 
ultima dată de aplicare a 
Directivei 2002/83/CE, rezervele tehnice 
au fost calculate pe baza ratei dobânzii 
menționate la articolul 20 partea B litera 
(a) punctul (ii) din Directiva 2002/83/CE; 
și
2) societatea de (re)asigurare respectă în 
continuare condițiile menționate la 
paragraful 1.

Or. en

Justificare

Din cauza naturii de lungă durată a asigurărilor, o mică modificare a acestui calcul 
va avea un impact imens asupra societăților de asigurare, întrucât acestea vor fi 
încheiat deja contracte pe termen lung cu deținătorii de polițe în condițiile actuale. 
Pentru a minimiza impactul asupra prețurilor și a disponibilității produselor de 
asigurare pe termen lung, este necesară o perioadă de timp rezonabilă pe durata 
căreia societățile de asigurare să poată realiza tranziția. Având în vedere natura de 
lungă durată a acestor produse, este rezonabil să acordăm o perioadă de 10 ani.

Amendamentul 457
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cursul perioadei de tranziție, 
statele membre pot permite grupurilor de 
asigurare și reasigurare să publice și să 
preia în rapoartele de supraveghere doar 
acele informații care pot fi puse la 
dispoziție de sistemele și de structurile 
deja existente ale acestora, chiar dacă, în 
acest caz, acestea nu îndeplinesc în 
totalitate cerințele privind raportarea și 
publicarea la care se face referire la 
articolul 254 alineatul (2) și la articolul 
256;

Or. de

Amendamentul 458
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (7), articolul 94 nu se aplică 
timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.

(7) Comisia adoptă acte delegate în care 
se specifică elementele de bază ale 
fondurilor proprii care fac obiectul 
dispozițiilor tranzitorii și cerințelor 
tranzitorii menționate la articolul 308b 
litera (g), referitoare la clasificarea 
elementelor fondurilor proprii, care se vor 
aplica elementelor de bază ale fondurilor 
proprii specificate, prin care se solicită 
societăților de asigurare și reasigurare ca, 
în perioada de tranziție, să respecte cel 
puțin actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în temeiul 
articolului 27 din Directiva 2002/83/CE, 
al articolului 16 din 
Directiva 73/239/CEE și al articolului 36 
din Directiva 2005/68/CE cu privire la 
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aceste elemente ale fondurilor proprii;

Or. en

Amendamentul 459
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (7), articolul 94 nu se aplică 
timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.

(7) Fără a aduce atingere articolului 94, 
elementele fondurilor proprii de bază 
emise înainte de data menționată la 
articolul 309 alineatul (1) primul paragraf, 
care, în conformitate cu directivele 
enumerate la articolul 310, pot fi utilizate 
pentru a atinge până la 50 % din marja de 
solvabilitate sunt incluse în categoria 
elementelor fondurilor proprii de bază de 
rangul 1 timp de 20 de ani de la data 
respectivă.
Fără a aduce atingere articolului 94, 
elementele fondurilor proprii de bază 
emise înainte de data menționată la 
articolul 309 alineatul (1) primul 
paragraf, care, în conformitate cu 
directivele enumerate la articolul 310, pot 
fi utilizate pentru a acoperi până la 25% 
din marja de solvabilitate sunt incluse în 
categoria elementelor fondurilor proprii 
de bază de rangul 2 timp de 20 de ani de 
la data respectivă.

Or. it

Justificare

Introducerea unor noi criterii de clasificare pentru titlurile de creanță subordonate 
va adăuga o complexitate inutilă și probabil că, în loc să asigure o trecere treptată 
către Directiva Solvabilitate II, aceasta va cauza turbulențe pe piețele financiare, 
denaturări ale pieței și va crește costurile de capital. Ar fi indicată o perioadă mai 
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lungă de timp pentru a acorda societăților timp suficient să achite titlurile de creanță 
subordonate emise înainte de intrarea în vigoare a Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 460
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (7), articolul 94 nu se aplică 
timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.

(7) Fără a aduce atingere articolului 94, 
elementele de bază ale fondurilor proprii 
care au fost emise anterior datei 
menționate la articolul 309 alineatul (1) și 
care, în conformitate cu directivele 
menționate la articolul 310, ar putea fi 
utilizate pentru a atinge cel puțin 50 % 
din marja de solvabilitate, sunt incluse în 
fondurile de bază proprii de rangul 1 
pentru o perioadă de cel mult 20 de ani de 
la data menționată la articolul 309 
alineatul (1).
Fără a aduce atingere articolului 94, 
elementele de bază ale fondurilor proprii 
care au fost emise anterior datei 
menționate la articolul 309 alineatul (1) și 
care, în conformitate cu directivele 
menționate la articolul 310, ar putea fi 
utilizate pentru a atinge 25 % din marja 
de solvabilitate, sunt incluse în fondurile 
de bază proprii de rangul 2 pentru o 
perioadă de cel mult 20 de ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Acest comentariu și această sugestie de reformulare se aplică și articolelor 308b 
litera (g) din 2011/0006 (COD).
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Amendamentul 461
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Parametrii standard care trebuie 
folosiți pentru acțiuni achiziționate de 
societate până la 31 decembrie 2013 
inclusiv, în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu formula standard, fără 
opțiunea menționată la articolul 304, se 
calculează ca medii ponderate ale:
(a) parametrului standard care trebuie 
folosit în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu articolul 304, și
(b) parametrului standard care trebuie 
folosit în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu formula standard, fără 
opțiunea menționată la articolul 304.
Ponderea parametrului de la litera (b) va 
crește cel puțin linear la sfârșitul fiecărui 
an de la 0 % în timpul exercițiului care 
începe la 1 ianuarie 2014 la 100 % în 
decurs de 10 ani de la 1 ianuarie 2014.
Comisia adoptă acte delegate în care se 
precizează procedura și criteriile care 
trebuie îndeplinite, inclusiv acțiunile care 
fac obiectul dispozițiilor tranzitorii.

Or. en

Amendamentul 462
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Parametrii standard care trebuie 
folosiți pentru acțiuni achiziționate de 
societate până la 31 decembrie 2013 
inclusiv, în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu formula standard, fără 
opțiunea menționată la articolul 304, se 
calculează ca medii ponderate ale:
(a) parametrului standard care trebuie 
folosit în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu articolul 304, și
(b) parametrului standard care trebuie 
folosit în calculul submodulului „risc 
aferent devalorizării acțiunilor”, în 
conformitate cu formula standard, fără 
opțiunea menționată la articolul 304.
Ponderea parametrului de la litera (b) va 
crește cel puțin linear la sfârșitul fiecărui 
an de la 0 % în timpul exercițiului care 
începe la 1 ianuarie 2014 la 100 % în 
decurs de 10 ani de la 1 ianuarie 2014.
Comisia adoptă acte delegate în care se 
precizează procedura și criteriile care 
trebuie îndeplinite, inclusiv acțiunile care 
fac obiectul dispozițiilor tranzitorii.

Or. en

Justificare

Etapa de tranziție este necesară pentru a nu afecta negativ investițiile pe termen lung.

Amendamentul 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care, la data intrării în 
vigoare a prezentei Directive, statele 
membre de origine au pus în aplicare 
dispozițiile menționate la articolul 4 din 
Directiva 2003/41/CE, aceste state 
membre de origine pot continua, până la 
finalizarea revizuirii 
Directivei 2003/41/CE, să aplice actele cu 
putere de lege și actele administrative 
adoptate de acestea în vederea respectării 
articolelor 1-19, 27-30, 32-35 și 37-67 din 
Directiva 2002/83/CE, aflate în vigoare în 
ultima zi de aplicare a 
Directivei 2002/83/CE.

Or. en

Justificare

Opțiunea actuală menționată la articolul 4 din Directiva 2003/41/UE (Directiva 
IORP) oferă statelor membre posibilitatea de a se asigura că aceleași norme privind 
solvabilitatea se aplică atât în cazul instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (IORP), cât și al societăților de asigurare care oferă pensii 
ocupaționale. Pentru a menține condiții de concurență echitabile până la finalizarea 
revizuirii Directivei IORP, în Directiva Solvabilitate II ar trebui introdusă o perioadă 
de tranziție pentru furnizarea de pensii ocupaționale.

Amendamentul 464
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În cazul în care, la data intrării în 
vigoare a prezentei Directive, statele 
membre de origine au pus în aplicare 
dispozițiile menționate la articolul 4 din 
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Directiva 2003/41/CE, aceste state 
membre de origine pot continua, până la 
31 decembrie 2015, să aplice actele cu 
putere de lege și actele administrative 
adoptate de acestea în vederea respectării 
articolelor 1-19, 27-30, 32-35 și 37-67 din 
Directiva 2002/83/CE, aflate în vigoare în 
ultima zi de aplicare a 
Directivei 2002/83/CE.

Or. en

Amendamentul 465
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 71
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte delegate Perioade de tranziție:
Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, cu privire la următoarele.

(1) Statele membre și societățile de 
reasigurare sau grupurile de asigurare și 
reasigurare cu un bilanț total mai mic de 
25 de miliarde de euro care nu respectă 
cerința de capital de solvabilitate la data 
menționată la articolul 310 pot beneficia 
de o perioadă de cel mult doi ani în care 
să se conformeze acestei cerințe, cu 
condiția ca aceste societăți sau grupuri să 
fi solicitat, în conformitate cu 
articolul 138 alineatul (2) și articolul 142, 
aprobarea, din partea autorității de 
supraveghere, a măsurilor pe care acestea 
le propun în acest sens.

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(1), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și cerințele 
tranzitorii cu privire la sistemele și 
structurile de care trebuie să dispună 

(2) Statele membre pot acorda societăților 
de asigurare și reasigurare care nu 
respectă pe deplin cerințele referitoare la 
folosirea unor sisteme și structuri 
adecvate, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (5) și cu articolul 55 
alineatul (1), la data menționată la 
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întreprinderile pentru a respecta cerințele 
legate de informațiile care trebuie 
furnizate în scopuri de supraveghere, 
precum și obligația întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare de a respecta cel 
puțin actele cu putere de lege și actele 
administrative referitoare la raportare și 
la furnizarea periodică a documentelor 
necesare pentru exercitarea controlului, 
adoptate în temeiul articolului 13 din 
Directiva 2002/83/CE, al articolului 11 
din Directiva 84/641/CE și al articolului 
17 din Directiva 2005/68/CE;

articolul 310, o perioadă de cel mult doi 
ani în care să se conformeze acestor 
cerințe.

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(2), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă de 10 ani, eventualele 
faze ale perioadei de tranziție, obligația de 
a lua în considerare, pentru a decide dacă 
sunt respectate condițiile pentru 
impunerea unei majorări de capital în 
temeiul articolului 37 alineatul (1) litera 
(a), ipotezele aflate la baza unei cerințe 
tranzitorii de capital de solvabilitate 
prevăzute la articolul 308b alineatul (8) și 
nu pe cele aflate la baza cerinței de 
capital de solvabilitate, precum și 
modalitățile de calcul al majorării de 
capital în raport cu calibrarea și gradul de 
încredere ale cerinței tranzitorii de capital 
de solvabilitate respective, și nu în raport 
cu calibrarea și gradul de încredere ale 
cerinței de capital de solvabilitate care 
decurg din formula standard; 

(3) În timpul respectivei perioade, statele 
membre pot permite societăților de 
asigurare și reasigurare care nu respectă 
pe deplin cerințele referitoare la 
comunicarea informațiilor menționate la 
articolele 51 și 53-55, să publice numai 
informațiile pe care structurile și 
sistemele puse în aplicare le pot furniza.

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(3), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele perioadei de 
tranziție și cerințele tranzitorii cu privire 
la sistemul de guvernanță și la măsura în 
care sistemele, funcțiile și cerințele 
menționate la articolele 41-49 pe care 
întreprinderile de asigurare și reasigurare 
trebuie să le respecte în perioada de 
tranziție, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a respecta cel puțin actele 

(4) Statele membre pot acorda societăților 
de asigurare și reasigurare care nu 
respectă pe deplin cerințele referitoare la 
folosirea unor sisteme și structuri 
adecvate, în conformitate cu articolul 254, 
la data menționată la articolul 310, o 
perioadă de cel mult doi ani în care să se 
conformeze acestor cerințe.
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cu putere de lege și actele administrative 
care impun control intern și proceduri 
administrative stricte, adoptate în temeiul 
articolului 10 din Directiva 2002/83/CE, 
al articolului 9 din Directiva 84/641/CE și 
al articolului 15 din Directiva
2005/68/CE; 
în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(4), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și eventualele 
cerințe tranzitorii referitoare la conținutul 
și momentul furnizării informațiilor care 
trebuie comunicate publicului de către 
întreprinderile de asigurare și 
reasigurare, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a publica cel puțin un 
raport care să sintetizeze, la un nivel 
ridicat, informațiile enumerate la articolul 
51 alineatul (1); 

(5) În timpul respectivei perioade, statele 
membre pot permite grupurilor de 
asigurare și reasigurare care nu respectă 
pe deplin cerințele referitoare 
comunicarea informațiilor menționate la 
articolul 256, să publice numai 
informațiile pe care structurile și 
sistemele puse în aplicare le pot furniza.

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(5), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție, eventuala 
specificare a activelor și pasivelor a căror 
evaluare face obiectul cerințelor 
tranzitorii, cerințele tranzitorii aplicabile 
metodelor și ipotezelor care trebuie 
utilizate la evaluarea activelor și 
pasivelor, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare de a respecta cel puțin actele 
cu putere de lege și actele administrative 
ale statului membru în materie de 
evaluare a acestor active și pasive, 
aplicabile la 31 decembrie 2012;

(6) Elementele de bază ale fondurilor 
proprii care au fost emise înaintea datei 
menționate la articolul 309 alineatul (1) și 
care respectă următoarele criterii sunt 
incluse, în sensul articolului 94 
alineatul (1) și al articolului 230, în 
fondurile proprii de bază de rangul 1 
pentru o perioadă de cel mult 10 ani de la 
data menționată la articolul 310:

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(6), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și cerințele 
tranzitorii cu privire la metodologiile și 
ipotezele care se utilizează la calculul 

(a) elementul ocupă un nivel inferior 
raportat la solicitările de despăgubiri din 
partea tuturor deținătorilor de polițe, 
beneficiarilor și creditorilor 
nesubordonați;
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rezervelor tehnice și care se vor aplica în 
perioada de tranziție, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a respecta cel puțin actele 
cu putere de lege și actele administrative 
pentru crearea de rezerve tehnice, 
adoptate în temeiul articolului 20 din 
Directiva 2002/83/CE, al articolului 15 
din Directiva 73/239/CE și al articolului 
32 din Directiva 2005/68/CE;
în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(7), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele perioadei de 
tranziție și specificarea elementelor 
fondurilor proprii care fac obiectul 
dispozițiilor tranzitorii, cerințele 
tranzitorii referitoare la clasificarea 
elementelor fondurilor proprii, care se vor 
aplica elementelor fondurilor proprii 
specificate, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare ca, în perioada de tranziție, să 
respecte cel puțin actele cu putere de lege 
și actele administrative adoptate în 
temeiul articolului 27 din Directiva 
2002/83/CE, al articolului 16 din 
Directiva 73/239/CEE și al articolului 36 
din Directiva 2005/68/CE cu privire la 
aceste elemente ale fondurilor proprii;

(b) elementul poate fi rambursat sau 
răscumpărat numai la alegerea societății 
de asigurare sau reasigurare și nu poate 
include stimulente limitate pentru 
rambursarea sau răscumpărarea sa mai 
devreme de 10 ani de la data emiterii 
respectivului element. Rambursarea sau 
răscumpărarea respectivului element face 
obiectul unei aprobări anterioare din 
partea autorității de supraveghere;

în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(8), durata perioadei de tranziție care 
poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și eventualele 
cerințe tranzitorii cu privire la calculul și 
utilizarea unei cerințe tranzitorii de 
capital de solvabilitate. Cerința tranzitorie 
de capital de solvabilitate se poate calcula 
în funcție de constrângeri, scenarii, 
coeficienți de corelare și parametri 
modificați față de formula standard aflată 
la baza cerinței de capital de solvabilitate. 
La rândul său, actul delegat va impune 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare să respecte o cerință 

(c) elementul nu este grevat de sarcini și 
nu este corelat cu nicio altă tranzacție, 
care, atunci când este luată în considerare 
în legătură cu respectivul element, ar 
putea conduce la neîndeplinirea de către 
acesta a cerințelor menționate la 
articolul 94 alineatul (2) primul paragraf;
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tranzitorie de capital de solvabilitate care 
să nu depășească cerința de capital de 
solvabilitate și să fie cel puțin egală cu 
suma dintre cerința minimă de capital și 
cincizeci la sută din diferența dintre 
cerința de capital de solvabilitate și 
cerința minimă de capital;
în ceea ce privește articolul 308a alineatul 
(9), modificări legate de alegerea metodei 
de calcul și principii generale de calculare 
a solvabilității la nivel de grup stabilite la 
articolele 220-229, 230-233 și la articolul 
235 în ceea ce privește metodele de calcul 
al solvabilității la nivel de grup; De 
asemenea, actele delegate pot să precizeze 
modificările legate de calculul 
solvabilității la nivel de grup la care se 
raportează supravegherea la nivel de 
grup, conform celor menționate la 
articolul 213 alineatul (2) litera (c), în 
cazul în care nu există supraveghere 
echivalentă conform articolului 262. 
Aceste modificări aduse modalității de 
calcul al fondurilor proprii și al cerinței 
de capital de solvabilitate la nivel de grup
rezultă din eventualele cerințe tranzitorii 
referitoare la clasificarea fondurilor 
proprii și din cerința de capital de 
solvabilitate, aplicabile la nivelul 
întreprinderilor individuale de asigurare 
și reasigurare în cursul perioadei de 
tranziție, conform celor menționate la 
articolul 308a alineatele (7) și (8).Actul 
delegat impune întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare să garanteze 
disponibilitatea fondurilor proprii eligibile 
în cadrul grupului, ținând cont de 
dispozițiile tranzitorii de la articolul 308a 
alineatul (7). Fondurile proprii eligibile 
sunt cel puțin egale cu o cerință de capital 
de solvabilitate la nivel de grup care se 
calculează prin trimitere la metoda de 
calcul al cerinței tranzitorii de capital de 
solvabilitate menționate la articolul 308a 
alineatul (8) sau la valoarea cerinței 
tranzitorii de capital de solvabilitate; 

(d) elementul este plătit integral, este 
nedatat și absoarbe pierderile pe baza 
continuității activității;
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în ceea ce privește articolul 254 alineatul 
(2), modificări legate de informațiile care 
trebuie raportate autorităților 
responsabile de exercitarea supravegherii 
la nivel de grup, care rezultă din cerințele 
specifice raportării în scopuri de 
supraveghere la nivelul întreprinderilor 
individuale de asigurare și reasigurare 
aplicabile în perioada de tranziție 
menționată la articolul 308a alineatul (1); 

(e) elementul asigură anularea sau 
amânarea plății de dobânzi sau dividende 
în legătură cu respectivul element în 
eventualitatea presiunilor financiare.

În ceea ce privește articolul 256 alineatul 
(1), modificări legate de conținutul și 
calendarul publicării informațiilor care 
trebuie comunicate publicului și care 
rezultă din cerințele referitoare la 
comunicarea informațiilor către public la 
nivelul întreprinderilor individuale de 
asigurare sau reasigurare, aplicabile în 
perioada de tranziție conform articolului 
308a alineatul (4);

(7) Elementele de bază ale fondurilor 
proprii care au fost emise înaintea datei 
menționate la articolul 309 alineatul (1) și 
care respectă următoarele criterii sunt 
incluse, în sensul articolului 94 
alineatul (2) și al articolului 230, în 
fondurile proprii de bază de rangul 2 
pentru o perioadă de cel mult 10 ani de la 
data menționată la articolul 310:

(a) elementul ocupă un nivel inferior 
raportat la solicitările de despăgubiri din 
partea tuturor deținătorilor de polițe, 
beneficiarilor și creditorilor 
nesubordonați;
(b) elementul nu este datat și are o 
scadență inițială de cel puțin 5 ani. Data 
scadenței este considerată a fi prima 
posibilitate contractuală de a rambursa 
sau a răscumpăra elementul respectiv. 
Schimbul sau conversia respectivului 
element într-un alt element de bază al 
fondurilor proprii de o calitate cel puțin 
similară nu este considerată rambursare 
sau răscumpărare. Schimbul sau 
conversia face obiectul aprobării din 
partea autorității de supraveghere;
(c) elementul poate fi rambursat sau 
răscumpărat numai la alegerea societății 
de asigurare sau reasigurare și nu poate 
include stimulente limitate pentru 
rambursarea sau răscumpărarea sa mai 
devreme de 10 ani de la data emiterii 
respectivului element. Rambursarea sau 
răscumpărarea respectivului element face 
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obiectul unei aprobări anterioare din 
partea autorității de supraveghere;
(d) elementul nu este grevat de sarcini și 
nu este corelat cu nicio altă tranzacție, 
care, atunci când este luată în considerare 
în legătură cu respectivul element, ar 
putea conduce la neîndeplinirea de către 
acesta a cerințelor menționate la 
articolul 94 alineatul (2) primul paragraf;
(e) elementul este plătit integral.
(8) În ceea ce privește societățile de 
asigurare și reasigurare care investesc în 
instrumente financiare tranzacționabile 
sau în alte instrumente financiare bazate 
pe credite „reambalate”, emise înainte de 
1 ianuarie 2011, cerințele menționate la 
articolul 135 alineatul (2) punctul (1a) se 
aplică începând cu 31 decembrie 2014, 
dar numai în situația în care se adaugă 
sau se substituie noi expuneri după 
31 decembrie 2014.
(9) Țările terțe care aplică o legislație care 
este recunoscută ca fiind echivalentă cu 
această directivă pot aplica dispoziții 
tranzitorii echivalente celor prevăzute la 
acest articol.

Or. en

Amendamentul 466
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 71
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, cu privire la următoarele.

Statele membre pot acorda societăților de 
asigurare și reasigurare sau grupurilor de 
asigurare sau reasigurare cu un bilanț
total mai mic de 25 de miliarde de euro, 
care nu respectă cerința de capital de 
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solvabilitate la data menționată la 
articolul 310, o perioadă de cel mult un 
an în care acestea să se conformeze 
acestei cerințe, cu condiția ca aceste 
societăți sau grupuri să fi solicitat, în 
conformitate cu articolul 138 alineatul (2) 
și cu articolul 142, aprobarea, din partea 
autorității de supraveghere, a măsurilor 
pe care acestea le propun în acest sens.

Or. en

Amendamentul 467
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 71
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308b – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (7), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele perioadei de 
tranziție și specificarea elementelor 
fondurilor proprii care fac obiectul 
dispozițiilor tranzitorii, cerințele 
tranzitorii referitoare la clasificarea 
elementelor fondurilor proprii, care se vor 
aplica elementelor fondurilor proprii 
specificate, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare ca, în perioada de tranziție, să 
respecte cel puțin actele cu putere de lege 
și actele administrative adoptate în 
temeiul articolului 27 din Directiva 
2002/83/CE, al articolului 16 din 
Directiva 73/239/CEE și al articolului 36 
din Directiva 2005/68/CE cu privire la 
aceste elemente ale fondurilor proprii;

(g) prin derogare de la articolul 94, 
elementele de bază ale fondurilor proprii 
care respectă criteriile prevăzute în actul 
delegat adoptat de Comisie în 
conformitate cu articolul 308a 
alineatul (7), sunt incluse în fondurile 
proprii de bază de rangul 1 sau rangul 2 
pe o perioadă de cel mult 10 ani ulterior 
datei de 1 ianuarie 2014;

Or. en
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Amendamentul 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 71
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308b – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (7), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele perioadei de 
tranziție și specificarea elementelor 
fondurilor proprii care fac obiectul 
dispozițiilor tranzitorii, cerințele 
tranzitorii referitoare la clasificarea 
elementelor fondurilor proprii, care se vor 
aplica elementelor fondurilor proprii 
specificate, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare ca, în perioada de tranziție, să 
respecte cel puțin actele cu putere de lege 
și actele administrative adoptate în 
temeiul articolului 27 din Directiva 
2002/83/CE, al articolului 16 din 
Directiva 73/239/CEE și al articolului 36 
din Directiva 2005/68/CE cu privire la 
aceste elemente ale fondurilor proprii;

(g) obligațiile de asigurare emise anterior 
datei menționate la articolul 309 
alineatul (1) și care folosesc o primă de 
lipsă de lichiditate în cadrul structurii 
relevante pe termene a ratelor dobânzilor 
fără risc în temeiul regimului de 
reglementare aplicabil până la data 
respectivă pot continua, în sensul 
articolului 77 litera (a) și al articolului 86, 
să folosească această metodă pentru 
calculul rezervelor tehnice pe o perioadă 
de 10 ani de la data menționată la 
articolul 310;

Or. en

Amendamentul 469
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 74
Directiva 2009/138/CE
Articolul 311 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19- Articolele 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-
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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, precum și anexele I, II, V, VI și VII 
se aplică de la 1 ianuarie 2013.

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, precum și anexele I, II, V, VI și VII 
se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Până la data prevăzută la articolul 309, 
statele membre se asigură că autoritățile 
de supraveghere au suficiente competențe 
pentru a efectua evaluările impuse de 
articolul 90, 95, de articolul 104 alineatul 
(7) și de articolele 112, 113, 211, 230 și 
308.

Or. it

Justificare

Este necesar să treacă o perioadă de timp adecvată între dobândirea certitudinii 
juridice privind conținutul actelor delegate și punerea pe deplin în aplicare a 
Directivei Solvabilitate II, ceea ce va permite societăților să-și adapteze sistemele și 
să introducă procedurile necesare. În timp ce transpunerea legală a Directivei 
Solvabilitate II va avea loc în intervalul menționat, atât organismele de control, cât și 
acest sector vor avea nevoie de o perioadă de timp suplimentară între transpunere și 
aplicarea deplină.

Amendamentul 470
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 74
Directiva 2009/138/CE
Articolul 311 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 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, precum și anexele I, II, V, VI și VII se 
aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolele 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 
19-22, 24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149- 61, 168-171, 174-177, 
179-184, 186-189, 191, 193-209, 267-300, 
302, 305-308, precum și anexele I, II, V, 
VI și VII se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Începând cu data menționată la 
articolul 209, statele membre se asigură 
că autoritățile de supraveghere au 
competențe suficiente pentru a realiza 
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evaluarea impusă la articolele 90, 95, 104 
alineatul (7), 112, 113, 211, 227, 230, 231, 
233 alineatul (5), 260 și 308a.

Or. en

Amendamentul 471
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 74
Directiva 2009/138/CE
Articolul 311 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 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, precum și anexele I, II, V, VI și VII se 
aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolele 308a și 308b se aplică începând 
cu 1 ianuarie 2013. Articolele 1-3, 5-9, 11, 
12, 15-17 alineatul (2), 19-22, 24, 25, 33,
57, 58 alineatul (1)-58 alineatul (7), 
59-66, 69, 70, 73, 145, 147, 149-161, 
168-171, 174-177, 179-184, 186-189, 191, 
193-209, 267-300, 302, 305-308, precum și 
anexele I, II, V, VI și VII se aplică de la 1 
ianuarie 2014. Astfel Comisia va putea să 
adopte măsurile de punere în aplicare 
necesare anterior datei aplicării.

Or. en

Amendamentul 472
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

Revizuirea
Comisia prezintă, până la 1 ianuarie 2015 
și ulterior în fiecare an, Parlamentului 
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European și Consiliului un raport care 
precizează dacă AES au prezentat 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare și proiectele de standarde 
tehnice de punere în aplicare prevăzute în 
prezenta directivă, indiferent de 
caracterul obligatoriu sau facultativ al 
unei astfel de prezentări, precum și toate 
propunerile adecvate.

Or. fr


