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Predlog spremembe 289
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Finančna kriza leta 2007 in 2008 je 
razkrila resne pomanjkljivosti pri 
finančnem nadzoru, tako v posameznih 
primerih kot tudi v zvezi s celotnim 
finančnim sistemom. Nadzorni modeli na 
nacionalni ravni zaostajajo za finančno 
globalizacijo ter integriranostjo in 
medsebojno povezanostjo evropskih 
finančnih trgov, na katerih več finančnih 
institucij posluje čezmejno. Med krizo so 
se pokazale pomanjkljivosti na področju 
sodelovanja, usklajevanja, dosledne 
uporabe prava Unije in zaupanja med 
nacionalnimi pristojnimi organi.

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalna uvodna izjava: uredbe EBA, ESMA in EIOPA ter direktiva Omnibus I.

Predlog spremembe 290
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1 a) Evropski parlament je v več 
resolucijah, sprejetih pred finančno krizo 
in po njej, pozval k sprejetju ukrepov za 
večjo povezanost evropskega nadzora, da 
bi zagotovili resnično enake konkurenčne 
pogoje za vse udeležence na ravni Unije in 
se odzvali na čedalje večjo povezanost 
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finančnih trgov v Uniji (v resoluciji z dne 
13. aprila 2000 o sporočilu Komisije 
izvajanju okvira za finančne trge: akcijski 
načrt, z dne 21. novembra 2002 o pravilih 
bonitetnega nadzora v Evropski uniji, z 
dne 11. julija 2007 o politiki finančnih 
storitev (2005–2010) – bela knjiga, z dne 
23. septembra 2008 s priporočili Komisiji 
o hedge skladih in skladih zasebnega 
kapitala in z dne 9. oktobra 2008 s 
priporočili Komisiji o nadaljevanju 
Lamfalussyjevega procesa: prihodnja 
struktura nadzora ter s stališčema z dne 
22. aprila 2009 o spremenjenem predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II) ter z dne 23. aprila 2009 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o bonitetnih agencijah).

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalna uvodna izjava: uredbe EBA, ESMA in EIOPA ter direktiva Omnibus I.

Predlog spremembe 291
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1 b) Novembra 2008 je Komisija 
pooblastila skupino na visoki ravni pod 
predsedstvom Jacquesa de Larosièra, da 
pripravi priporočila, kako okrepiti 
evropsko nadzorno ureditev, da bi se bolje 
zaščitilo državljane in ponovno 
vzpostavilo zaupanje v finančni sistem. 
V svojem končnem poročilu, ki ga je 
skupina na visoki ravni predstavila 
25. februarja 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: de Larosièrovo poročilo), je 



AM\877719SL.doc 5/131 PE472.278v01-00

SL

priporočila, naj se okrepi nadzorni okvir 
za zmanjšanje tveganja in resnosti 
prihodnjih finančnih kriz. Priporočila je 
daljnosežne reforme strukture nadzora 
nad finančnim sektorjem v Uniji. De 
Larosièrovo poročilo priporoča tudi, naj 
se vzpostavi Evropski sistem finančnih 
nadzornih organov (ESFS), ki ga 
sestavljajo trije evropski nadzorni organi 
(ESA), in sicer eden za vsakega od 
sektorjev – bančni sektor, sektor 
vrednostnih papirjev ter sektor zavarovanj 
in poklicnih pokojnin –, in Evropski svet 
za sistemska tveganja.

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalna uvodna izjava: uredbe EBA, ESMA in EIOPA ter direktiva Omnibus I.

Predlog spremembe 292
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava -1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1 c) Finančna stabilnost je predpogoj za 
zagotavljanje delovnih mest, kreditov in 
rasti v realnem gospodarstvu. Finančna 
kriza je razkrila velike pomanjkljivosti na 
področju finančnega nadzora, ki ni 
predvidel negativnega makrobonitetnega 
razvoja in preprečil kopičenja prevelikih 
tveganj v finančnem sistemu.

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalna uvodna izjava: uredbe EBA, ESMA in EIOPA ter direktiva Omnibus I.
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Predlog spremembe 293
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Evropski svet je v svojih sklepih po 
zasedanjih dne 18. in 19. junija 2009 
priporočil vzpostavitev Evropskega 
sistema finančnih nadzornikov, ki ga 
sestavljajo trije novi ESA. Sistem bi moral 
biti usmerjen k izboljšanju kakovosti in 
usklajenosti nacionalnega nadzora, 
krepitvi nadzora nad čezmejnimi 
skupinami ter pripravi enotnih evropskih 
pravil, ki se uporabljajo za vse finančne 
institucije na notranjem trgu. Evropski 
svet je poudaril, da bi morali imeti ESA 
tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi 
agencijami, in Komisijo pozval, naj 
pripravi konkretne predloge, kako bi 
lahko ESFS imel pomembno vlogo 
v kriznih razmerah.

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalna uvodna izjava: uredbe EBA, ESMA in EIOPA ter direktiva Omnibus I.

Predlog spremembe 294
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov 
(ESFS) so potrebne spremembe 
zakonodaje Unije na področju delovanja 
teh treh organov. Te spremembe se 
nanašajo na opredelitev obsega nekaterih 

(2) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov 
(ESFS) so potrebne spremembe 
zakonodaje Unije na področju delovanja 
teh treh organov. Te spremembe se 
nanašajo na opredelitev obsega nekaterih 
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pooblastil organov ESA, vključitev 
nekaterih pooblastil v obstoječe postopke, 
ki jih določa zadevna zakonodaja Unije, ter 
spremembe za zagotovitev nemotenega in 
učinkovitega delovanja organov ESA v 
okviru ESFS.

pooblastil organov ESA, vključitev 
nekaterih pooblastil v obstoječe postopke, 
ki jih določa zadevna zakonodaja Unije,
spremembe za zagotovitev nemotenega,
učinkovitega delovanja organov ESA v 
okviru ESFS in s proračunom, ki ga v 
celoti financira Skupnost. V primerih, ko 
se nove naloge prenesejo na organ ESA, 
je treba njegov proračun čim prej 
prilagoditi, da bi mu omogočili 
izpolnjevanje novih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 295
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov 
(ESFS) so potrebne spremembe 
zakonodaje Unije na področju delovanja 
teh treh organov. Te spremembe se 
nanašajo na opredelitev obsega nekaterih 
pooblastil organov ESA, vključitev 
nekaterih pooblastil v obstoječe postopke, 
ki jih določa zadevna zakonodaja Unije, ter 
spremembe za zagotovitev nemotenega in 
učinkovitega delovanja organov ESA v 
okviru ESFS.

(2) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov 
(ESFS), ki omogoča zlasti zagotavljanje 
ugodnih pogojev za dolgoročne naložbe,
so potrebne spremembe zakonodaje Unije 
na področju delovanja teh treh organov. Te 
spremembe se nanašajo na opredelitev 
obsega nekaterih pooblastil organov ESA, 
vključitev nekaterih pooblastil v obstoječe 
postopke, ki jih določa zadevna zakonodaja
Unije, ter spremembe za zagotovitev 
nemotenega in učinkovitega delovanja 
organov ESA v okviru ESFS. Proračunska 
sredstva, dodeljena organom ESA, bi 
morala biti prilagojena v primeru 
sprememb njihovih pristojnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 296
Corien Wortmann-Kool



PE472.278v01-00 8/131 AM\877719SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k 
učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. 
Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo, da lahko organi ESA pripravijo 
osnutke tehničnih standardov na področjih, 
ki so natančno določena v zadevni 
zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki 
jih sprejme v obliki uredb ali sklepov v 
skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) z 
delegiranimi ali izvedbenimi akti. Ker je 
Direktiva …/… [Omnibus I] določila prvi 
sklop takih področij, mora ta direktiva 
določiti naslednji sklop področij, zlasti za 
Direktivo 2003/71/ES in 2009/138/ES, 
brez poseganja v dodajanje nadaljnjih 
področij v prihodnje.

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k 
učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. 
Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo, da lahko organi ESA pripravijo 
osnutke tehničnih standardov na področjih, 
ki so natančno določena v zadevni 
zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki 
jih sprejme v obliki uredb ali sklepov v 
skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) z 
delegiranimi ali izvedbenimi akti. Ker je 
Direktiva 2010/78/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o glede pristojnosti Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine) ter Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge) določila prvi 
sklop takih področij, mora ta direktiva 
določiti naslednji sklop področij, zlasti za 
direktive 2002/92/ES, 2003/71/ES in 
2009/138/ES, brez poseganja v dodajanje 
nadaljnjih področij v prihodnje. Direktiva 
2003/41/ES, za katero mora biti 
predstavljen predlog za revizijo pred 
koncem leta 2012, ne sme biti zajeta v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija trenutno pregleduje Direktivo 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje ter poslala prošnjo za nasvet organu EIOPA, 
ki vključuje minimalni kapital pokojninski skladi. Prošnja za nasvet obsega ustrezno oceno 
učinka in bo vključena v pripravo direktive o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje 
II, ki jo pričakujemo v tretjem četrtletju leta 2012.
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Predlog spremembe 297
Juozas Imbrasas

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k 
učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. 
Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo, da lahko organi ESA pripravijo 
osnutke tehničnih standardov na področjih, 
ki so natančno določena v zadevni 
zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki 
jih sprejme v obliki uredb ali sklepov v 
skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) z 
delegiranimi ali izvedbenimi akti. Ker je 
Direktiva …/… [Omnibus I] določila prvi 
sklop takih področij, mora ta direktiva 
določiti naslednji sklop področij, zlasti za 
Direktivo 2003/71/ES in Direktivo 
2009/138/ES, brez poseganja v dodajanje 
nadaljnjih področij v prihodnje.

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k še bolj 
učinkovitem delovanju notranjega trga ter 
učinkovitejšemu izvajanju nadzora na 
mikro ravni. Uredbe o vzpostavitvi sistema 
ESFS določajo, da lahko organi ESA 
pripravijo osnutke tehničnih standardov na 
področjih, ki so natančno določena v 
zadevni zakonodaji, in jih predložijo 
Komisiji, ki jih sprejme v obliki uredb ali 
sklepov v skladu s členoma 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) z delegiranimi ali izvedbenimi 
akti. Ker je Direktiva …/… [Omnibus I] 
določila prvi sklop takih področij, mora ta 
direktiva določiti naslednji sklop področij, 
zlasti za Direktivo 2003/71/ES in Direktivo 
2009/138/ES, brez poseganja v dodajanje 
nadaljnjih področij v prihodnje.

Or. lt

Predlog spremembe 298
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k 

(3) Ustanovitev treh organov ESA je treba 
podpreti s pripravo enotnega pravilnika, ki 
bi zagotovil dosledno usklajenost in enotno 
uporabo in s tem prispeval k še bolj 
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učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. 
Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo, da lahko organi ESA pripravijo 
osnutke tehničnih standardov na področjih, 
ki so natančno določena v zadevni 
zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki 
jih sprejme v obliki uredb ali sklepov v 
skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) z 
delegiranimi ali izvedbenimi akti. Ker je 
Direktiva …/… [Omnibus I] določila prvi 
sklop takih področij, mora ta direktiva 
določiti naslednji sklop področij, zlasti za 
Direktivo 2003/71/ES in Direktivo 
2009/138/ES, brez poseganja v dodajanje 
nadaljnjih področij v prihodnje.

učinkovitem delovanju notranjega trga ter 
učinkovitejšemu izvajanju nadzora na 
mikro ravni. Uredbe o vzpostavitvi sistema 
ESFS določajo, da lahko organi ESA 
pripravijo osnutke tehničnih standardov na 
področjih, ki so natančno določena v 
zadevni zakonodaji, in jih predložijo 
Komisiji, ki jih sprejme v obliki uredb ali 
sklepov v skladu s členoma 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) z delegiranimi ali izvedbenimi 
akti. Ker je Direktiva …/… [Omnibus I] 
določila prvi sklop takih področij, mora ta 
direktiva določiti naslednji sklop področij, 
zlasti za Direktivo 2003/71/ES in Direktivo 
2009/138/ES, brez poseganja v dodajanje 
nadaljnjih področij v prihodnje.

Or. lt

Predlog spremembe 299
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Priprava izvedbenih ukrepov v okviru 
direktive Solventnost II in posvetovanja v 
zvezi z njimi so zelo napredovali in zato je 
v prid hitrega zaključka te izvedbene 
ukrepe treba dopolniti. Kasnejše 
prilagoditve bi morale slediti v postopkih 
za delegirane akte in regulativne tehnične 
standarde, ko je tu določeno.

Or. en

Predlog spremembe 300
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Zaradi obsežnosti izvajalnih aktov 
Evropski parlament in Svet lahko v treh 
mesecih od datuma obvestila ugovarjata 
zoper delegirani akt ali regulativni 
tehnični standard. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se bi to obdobje 
lahko podaljšalo za nadaljnje tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Nacionalni nadzorni organi bodo 
morali v skladu z novo strukturo nadzora, 
ki jo določa sistem ESFS, tesno sodelovati 
z organi ESA. Spremembe zadevne 
zakonodaje morajo preprečiti pravne ovire 
pri izpolnjevanju zahtev glede izmenjave 
informacij, ki so vključene v uredbe o 
ustanovitvi organov ESA, ki jih predlaga 
Komisija.

(15) Nacionalni nadzorni organi bodo 
morali v skladu z novo strukturo nadzora, 
ki jo določa sistem ESFS, tesno sodelovati 
z organi ESA. Spremembe zadevne 
zakonodaje morajo preprečiti pravne ovire 
pri izpolnjevanju zahtev glede izmenjave 
informacij, ki so vključene v uredbe o 
ustanovitvi organov ESA, ki jih predlaga 
Komisija, in da se z zagotavljanjem 
informacij ne povzroči nepotrebnih 
administrativnih postopkov.

Or. hu

Predlog spremembe 302
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Popoln seznam sredstev podjetja je 
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bistven, da lahko nadzorniki ustrezno 
ocenijo finančna tveganja. To je zlasti 
pomembno po Direktivi 2009/138/ES, saj 
lahko podjetja svobodno investirajo po 
načelu preudarne osebe. Države članice bi 
morale zato zahtevati zavarovanje in 
pozavarovanje popolnega seznama 
sredstev po posameznih postavkah, če so 
te informacije potrebne, da bi pristojni 
organi lahko učinkovito prevzeli nadzorno 
vlogo.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani model sredstev organa EIOPA zagotavlja informacije, ki so bistvene za nadzorne 
namene iz direktive Solventnost II, v obliki podrobnega seznama naložb. Tovrstni seznami 
omogočajo, da se primerno ocenijo finančna tveganja, kar je še toliko pomembnejše v 
Solventnosti II, saj bodo lahko prosto izbirala naložbe v skladu z načelom preudarne osebe.

Predlog spremembe 303
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da se omogoči dosledno 
izračunavanje zavarovalno-tehničnih 
rezervacij s strani zavarovalnic in 
pozavarovalnic po določbah Direktive 
2009/138/ES, mora centralni organ 
izračunati, objaviti in posodobiti nekatere 
tehnične informacije v zvezi s časovno 
strukturo netvegane obrestne mere, ki 
upošteva ugotovitve na finančnih trgih, da 
bo lahko to redno izvajal. Glede na 
tehnično naravo teh nalog in njihove 
povezanosti z zavarovalništvom jih mora 
izvajati organ EIOPA.

(17) Da se omogoči dosledno 
izračunavanje zavarovalno-tehničnih 
rezervacij s strani zavarovalnic in 
pozavarovalnic po določbah Direktive 
2009/138/ES, mora centralni organ redno 
izračunavati, objavljati in posodabljati
nekatere tehnične informacije v zvezi s 
časovno strukturo netvegane obrestne mere 
in upoštevati ugotovitve na finančnih trgih.
Način, kako se izračuna časovna 
struktura netvegane obrestne mere mora 
biti pregleden tako, da zavarovalnice in 
pozavarovalnice lahko uporabijo to 
časovno strukturo za svoje politike 
obvladovanja tveganja. Glede na tehnično 
naravo teh nalog in njihove povezanosti z 
zavarovalništvom jih mora izvajati organ 



AM\877719SL.doc 13/131 PE472.278v01-00

SL

EIOPA.

Or. en

Predlog spremembe 304
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Pri razvijanju novega bonitetnega 
režima je treba preprečiti nezaželene 
učinke na obravnavo dejavnosti 
življenjskega zavarovanja z dolgoročnimi 
jamstvi. Prekinitve in posegi na trgu z 
obstoječimi proizvodi je treba omejiti na 
neizogibno. V zvezi s tem je treba 
nameniti posebno pozornost 
preprečevanju umetne nestanovitnosti 
zavarovalno-tehničnih rezervacij in 
upravičenih lastnih sredstev, ki presegajo 
zahtevani solventnostni kapital. To bi 
morali doseči zlasti na zgodnji začetni 
točki ekstrapolacije ustrezne časovne 
strukture netvegane obrestne mere. Pri 
sprejemanju delegiranih aktov in 
izvedbenih ukrepov bi morala Komisija 
tudi zagotoviti, da nista ogrožena 
neprekinjenost in nadaljnji razvoj 
dejavnosti zavarovanja z dolgoročnimi 
jamstvi.

Or. en

Predlog spremembe 305
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se zagotovi usklajena podlaga za 
nekatere tehnične prispevke k zahtevanemu 
solventnostnemu kapitalu, kot je bil 
izračunan po standardni formuli, na 
primer, da se omogočijo usklajeni pristopi 
k rabi premij, je treba določiti posamezne 
naloge, ki jih izvaja organ EIOPA. 
Podroben način izvajanja takih nalog je 
treba dodatno opredeliti v ukrepih, ki se 
sprejmejo z delegiranim aktom.

(18) Da se zagotovi usklajena podlaga za 
nekatere tehnične prispevke k zahtevanemu 
solventnostnemu kapitalu, kot je bil 
izračunan po standardni formuli, je treba 
določiti posamezne naloge, ki jih izvaja 
organ EIOPA. Podroben način izvajanja 
takih nalog je treba dodatno opredeliti v 
ukrepih, ki se sprejmejo z delegiranim 
aktom.

Or. en

Predlog spremembe 306
Peter Skinner

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Spodbujati je treba razvoj mednarodne 
konvergence k režimom solventnosti na 
podlagi tveganj. Da bi se lahko upoštevalo, 
da nekatere tretje države morda potrebujejo 
več časa za prilagoditev in izvajanje režima 
solventnosti, ki bi popolnoma ustrezal 
merilom za priznanje enakovrednosti, je 
treba omogočiti tudi, da lahko ukrepi 
Komisije, sprejeti z delegiranim aktom, 
določijo prehodne ureditve v zvezi z 
obravnavanjem takih režimov tretjih držav, 
zlasti kjer je bila podana javna zaveza o 
konvergiranju k režimu, ki je 
enakovreden Direktivi 2009/138/ES.

(22) Spodbujati je treba razvoj mednarodne 
konvergence k režimom solventnosti na 
podlagi tveganj. Da bi se lahko upoštevalo, 
da nekatere tretje države morda potrebujejo 
več časa za prilagoditev in izvajanje režima 
solventnosti, ki bi popolnoma ustrezal 
merilom za priznanje enakovrednosti, je 
treba določiti pogoje v zvezi z 
obravnavanjem takih režimov tretjih držav, 
da bi te tretje države bile priznane kot 
začasno enakovredne. To bi bilo treba 
narediti v okviru prihodnje zakonodaje o 
izvedbenih ukrepih za direktivo 
Solventnost II.

Or. en

Predlog spremembe 307
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Spodbujati je treba razvoj mednarodne 
konvergence k režimom solventnosti na 
podlagi tveganj. Da bi se lahko upoštevalo, 
da nekatere tretje države morda potrebujejo 
več časa za prilagoditev in izvajanje režima 
solventnosti, ki bi popolnoma ustrezal 
merilom za priznanje enakovrednosti, je 
treba omogočiti tudi, da lahko ukrepi 
Komisije, sprejeti z delegiranim aktom, 
določijo prehodne ureditve v zvezi z 
obravnavanjem takih režimov tretjih držav, 
zlasti kjer je bila podana javna zaveza o 
konvergiranju k režimu, ki je enakovreden 
Direktivi 2009/138/ES.

(22) Spodbujati je treba razvoj mednarodne 
konvergence k režimom solventnosti na 
podlagi tveganj. Da bi se lahko upoštevalo, 
da nekatere tretje države morda potrebujejo 
več časa za prilagoditev in izvajanje režima 
solventnosti, ki bi popolnoma ustrezal 
merilom za priznanje enakovrednosti, je 
treba omogočiti tudi, da lahko ukrepi 
Komisije, sprejeti z delegiranim aktom, 
določijo prehodne ureditve v zvezi z 
obravnavanjem takih režimov tretjih držav, 
zlasti kjer je bila podana javna zaveza o 
konvergiranju k režimu, ki je enakovreden 
Direktivi 2009/138/ES. Poleg je treba 
poudariti, da za tretje države ne zadostuje 
nadzor na podlagi tveganj, temveč morajo 
imeti vzpostavljene sisteme za nadzor 
skupin, podobne tistim v EU.

Or. hu

Predlog spremembe 308
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Izračun zahtevanega 
solventnostnega kapitala za zdravstveno 
zavarovanje bi moral odražati nacionalne 
sisteme tarif in nadomestil ter upoštevati 
nacionalno zdravstveno zakonodajo, saj 
so bistveni del sistemov zavarovanja na 
teh nacionalnih zdravstvenih trgih.

Or. en
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Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se je zdravstveni trg preoblikoval iz javnega trga zdravstvenega 
zavarovanja v zasebnega, ki ga spremljajo vladni predpisi in sistemi tarif in nadomestil. To 
omogoča državljanom nakup zdravstvenega zavarovanja, kar se mora odražati v zahtevanem 
solventnostnem kapitalu.

Predlog spremembe 309
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Glede na finančno krizo in 
prociklične mehanizme, ki so prispevali k 
njenemu nastanku in povečanju njenega 
učinka, so Odbor za finančno stabilnost, 
Baselski odbor za bančni nadzor in 
skupina G20 pripravili priporočila za 
zmanjšanje procikličnih učinkov finančne 
uredbe. Ta priporočila se neposredno 
nanašajo na zavarovalnice in 
pozavarovalnice kot pomembne sestavne 
dele finančnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 310
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Primerno je zagotoviti, da se pri 
zahtevanem solventnostem kapitalu 
upošteva makrofinančno okolje, v 
katerem delujejo zavarovalnice in 
pozavarovalnice. Taka podjetja bi zato 
morala imeti proticiklično rezervo, ki bi se 
povečala, ko bi se presodilo, da je ocena 
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vrednosti sredstev na finančnih trgih 
povezana z nastankom tveganja na ravni 
celotnega sistema, in zmanjšala v 
izjemnih obdobjih. Proticiklična rezerva 
bi morala zato s časom spreminjati tako, 
da bi odražala potencialno spremenljive 
trende ali balone na finančnih trgih, in bi 
lahko bila nič. To bi omogočilo 
zmanjšanje možnosti kršitev zahtevanega 
solventnostnega kapitala brez uporabe 
začasnih naknadnih prilagoditev vhodnih 
parametrov za vrednotenje, skladno s 
trgom.

Or. en

Obrazložitev

Namesto manipuliranja z vrednostjo obveznosti prek zvišanja diskontne stopnje z „nelikvidno 
premijo“, je bolj neposredno, da smo v skladu z direktivo o kapitalskih zahtevah (CDR4) in 
zahtevamo, da se zviša kapital poleg zahtevanega solventnostnega kapitala, kjer obstaja sum 
prenapihnjenih cen premoženja, tako da se v primeru krize družbe ne znajdejo takoj v kršitvi 
zahtevanega solventnostnega kapitala in skušajo povečati kapital v slabih razmerah. Zato se 
predlaga proticiklična rezerva, podobna tisti, ki se zahteva za banke in jo določi organ 
EIOPA (po nasvetu ESRB).

Predlog spremembe 311
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28c) Za doseganje skladne uporabe in 
zagotovitev makrobonitetnega nadzora po 
vsej Uniji je ustrezno, da Evropski odbor 
za sistemska tveganja (ESRB) oblikuje 
načela, prilagojena gospodarstvu Unije, 
in je odgovoren za spremljanje uporabe 
proticiklične rezerve.

Or. en
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Obrazložitev

ESRB mora imeti vlogo pri usklajevanju čezmejne in medsektorske uporabe makrobonitetnih 
proticikličnih ukrepov.

Predlog spremembe 312
Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28d) Finančna kriza je izpostavila, da so 
finančne institucije množično 
podcenjevale raven kreditnega tveganja 
nasprotne stranke za prosti trg izvedenih 
finančnih instrumentov. To je spodbudilo 
skupino G20, da je septembra 2009 
pozvala, naj se za več izvedenih finančnih 
instrumentov opravi kliring prek 
centralnih nasprotnih strank. Poleg tega 
je pozvala, naj se tiste izvedene finančne 
instrumente, za katere ni mogoče opraviti 
centralnega kliringa, obvezno uporabi 
višji zahtevani kapital, da bi ustrezno 
odražali višja tveganja, povezana z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Zavarovalnice bi morale dobiti tako kot kreditne ustanove in investicijske družbe spodbude za 
uporabo centralnih nasprotnih strank v skladu z uredbo enotnega sistema računalniškega 
upravljanja (EMIR). Velika spodbuda je zagotovitev, da je potreben manjši kapital za metode 
zahtevanega solventnostnega kapitala za izvedene finančne instrumente, za katere se opravlja 
kliring prek centralnih nasprotnih strank (besedilo na podlagi uvodne izjave 57 direktive o 
kapitalskih zahtevah).

Predlog spremembe 313
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 31
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ker ciljev te direktive, in sicer 
izboljšanja delovanja notranjega trga z 
zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
usklajene stopnje ureditve varnega in 
skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim, 
zaščite imetnikov polic in upravičencev ter 
s tem podjetij in potrošnikov, zaščite 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, ohranjanja 
stabilnosti finančnega sistema in krepitve 
mednarodnega usklajevanja nadzora, 
države članice ne morejo ustrezno dosegati 
in se lahko zato zaradi obsega ukrepov 
bolje dosegajo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne sme presegati okvira, ki je 
potreben za doseganje navedenih ciljev.

(31) Ker ciljev te direktive, in sicer 
izboljšanja delovanja notranjega trga z 
zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
usklajene stopnje ureditve varnega in 
skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim, 
zaščite imetnikov polic in upravičencev ter 
s tem podjetij in potrošnikov, zaščite 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, ohranjanja 
stabilnosti finančnega sistema in krepitve 
mednarodnega usklajevanja nadzora, 
države članice ne morejo ustrezno dosegati 
in se lahko zato zaradi obsega ukrepov 
bolje dosegajo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne sme presegati okvira, ki je 
potreben za doseganje navedenih ciljev, 
zlasti pa ne sme določati zahtev glede 
solventnosti za organe za poklicno 
pokojnino.

Or. de

Predlog spremembe 314
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen -1 – točka 1 (novo)
Direktiva 2002/92/ES
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Členu 3(2) se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice redno sporočajo 
informacije, zbrane prek informacijske 
točke, Evropskemu organu za zavarovanja 
in poklicne pokojnine, ustanovljenemu z 
Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega 
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parlamenta in Sveta (EIOPA), ta pa ga 
objavi na svojem spletnem mestu.“

Or. en

Predlog spremembe 315
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka -1 (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 13 – točka 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 13 se vstavi naslednja točka:
„(32a) „pooblaščena centralna nasprotna 
stranka“ je centralna nasprotna stranka, 
ki ponuja storitve kliringa za izvedene 
finančne instrumente v skladu z Uredbo 
(EU) št. .../2011 [EMIR];“

Or. en

Obrazložitev

Zadeva predloge sprememb členo 105(6) ub 111(1) fa (novo) o tveganju neplačil nasprotne 
stranke.

Predlog spremembe 316
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v skladu s členom 301a in pod 
pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte, ki se nanašajo na 
odstavek 2, ki opredeljuje ključne vidike, 
po katerih naj se razkrijejo skupni 

4. Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe 
odstavka 2 tega člena organ EIOPA 
pripravi osnutke izvedbenih tehničnih 
standardov, da se podrobno določijo 
ključni vidiki glede tega, katere skupne 
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statistični podatki, ter obliko, strukturo, 
seznam vsebine in datum objave razkritij.

statistične podatke je treba razkriti, ter 
oblika, struktura, seznam vsebine in letna 
objava datuma razkritja iz tega člena.
Organ EIOPA Komisiji do 1. julija 2012 
predloži navedene osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov. 
Pooblastilo za sprejetje izvedbenih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka se v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1094/2010 podeli 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bi zagotovili popolno skladnost v 
zvezi z ločitvijo med delegiranimi akti in 
regulativnimi tehničnimi standardi, 
delegirani akti, ki naj bi postali 
regulativni tehnični standardi, to 
postanejo po obdobju treh let od objave te 
direktive v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Glede na nov niz regulativnih tehničnih standardov, ki jih je poročevalec vključil v poročilo, 
je važno, da ima organ EIOPA čas, da se prilagodi na svojo novo vlogo. Ta predlog 
spremembe bi omogočil mehak pristanek izvedbi poravnave v realnem času (RTS).

Predlog spremembe 318
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (i) odstavka 2(a) se nadomesti z 
naslednjim:
„(i) v naprej določenih obdobjih, ko sta 
obseg in zahtevnost tveganj, ki so del 
poslov zavarovalnice ali pozavarovalnice, 
dovolj majhna in kjer je mogoče jasno 
dokazati, da breme za podjetje presega 
koristnost informacij, organ EIOPA omeji 
redno poročanje malih in srednjih podjetij 
na informacije, ki se med letom bistveno 
spremenijo, pod pogojem da se najmanj 
enkrat letno izdela popolno poročilo.“

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja se ne smejo preobremeniti z obveznostjo četrtletnega poročanja, 
vendar pa morajo imeti nadzorniki možnost, da zadevne informacije pridobijo vsaj od velikih 
in sistemskih pomembnih udeležencev na trgu. 

Predlog spremembe 319
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (i) odstavka 2(a) se nadomesti z 
naslednjim:
„(i) v naprej določenih obdobjih, pri 
čemer je za obdobja, krajša od 12 
mesecev, redno nadzorno poročanje 
omejeno na informacije, ki se med letom 
bistveno spremenijo ali je potrebno, da 
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pristojni organi učinkovito opravljajo 
prevzamejo nadzorno vlogo.“

Or. en

Obrazložitev

Predlagani model sredstev organa EIOPA zagotavlja informacije, ki so bistvene za nadzorne 
namene iz direktive Solventnost II, v obliki podrobnega seznama naložb. Tovrstni seznami 
omogočajo, da se primerno ocenijo finančna tveganja, kar je še toliko pomembnejše v 
Solventnosti II, saj bodo lahko prosto izbirala naložbe v skladu z načelom preudarne osebe.

Predlog spremembe 320
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (i) odstavka 2(a) se nadomesti z 
naslednjim:
„(i) v naprej določenih obdobjih, pri 
čemer je za obdobja, krajša od 12 
mesecev, v primeru malih in srednjih 
zavarovalnic redno nadzorno poročanje 
omejeno na informacije, ki se med letom 
bistveno spremenijo.“

Or. en

Predlog spremembe 321
Miguel Portas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – točka a – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) Točka 2(a)(i) se nadomesti z 
naslednjim:
„ i) v naprej določenih obdobjih, na 
podlagi pravočasnega zbiranja informacij, 
da bi se zagotovil učinkovit nadzor;“

Or. pt

Predlog spremembe 322
Markus Ferber

Predlog direktive
Article 2 – point 4 – point -aa (new)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) V odstavku 2 se vstavi naslednja 
točka:
„(aa) da izvzamejo zavarovalnice in 
pozavarovalnice iz zahteve po predložitvi 
predlog, ki so področno določene v 
delegiranih aktih, v skladu z odstavkom 6, 
če so dejavnosti zavarovalnice ali 
pozavarovalnice izvajajo samo v državi 
članici, v kateri ima dovoljenje;“

Or. en

Obrazložitev

Za nacionalna podjetja in skupine bi nacionalni nadzorniki morali imeti možnost opredeliti 
temeljni niz informacij, ki so potrebne na nacionalni ravni za četrtletno in letno poročanje.

Predlog spremembe 323
Miguel Portas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka a b (novo)
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice določijo, da morajo 
zavarovalnice in pozavarovalnice 
nadzornim organom zagotoviti popoln 
seznam podrobno in posamično 
navedenih sredstev.“ 

Or. pt

Predlog spremembe 324
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Article 2 – point 4 – point -ab (new)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice zahtevajo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice kot del 
rednega poročanja ali ad hoc predložijo 
nadzornim zgolj popoln seznam sredstev 
po posameznih postavkah, če so te 
informacije potrebne, da bi pristojni 
organi lahko učinkovito prevzeli nadzorno 
vlogo.“

Or. en

Obrazložitev

Predlagani model sredstev organa EIOPA zagotavlja informacije, ki so bistvene za nadzorne 
namene iz Direktive Solventnost II, v obliki podrobnega seznama naložb. Tovrstni seznami 
omogočajo, da se primerno ocenijo finančna tveganja, kar je še toliko pomembnejše v 
Solventnosti II, saj bodo lahko prosto izbirala naložbe v skladu z načelom preudarne osebe.
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Predlog spremembe 325
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka a b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Samo v izrednih razmerah lahko države 
članice zahtevajo, da zavarovalnice in 
pozavarovalnice predložijo nadzornim 
organom popoln seznam sredstev po 
posameznih postavkah.“

Or. en

Predlog spremembe 326
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka a b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice lahko, če od zavarovalnic 
zahtevajo redno posredovanje popolnega 
seznama sredstev po posameznih 
postavkah, male zavarovalnice izvzamejo 
iz obveznosti poročanja po posameznih 
postavkah, če je mogoče jasno dokazati, 
da breme za zavarovalnico presega 
koristnost informacij.“

Or. en
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Predlog spremembe 327
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka a b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Če države članice zahtevajo od 
zavarovalnic, da predložijo popoln seznam 
sredstev po posameznih postavkah, 
omejijo obveznosti poročanja malih in 
srednjih podjetij.“

Or. en

Predlog spremembe 328
Miguel Portas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka -ac (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) V členu 4 se doda naslednja točka:
(ca) „upoštevati mora rednost, ki je 
združljiva z učinkovitim nadzorom, 
najbolje četrtletno.“

Or. pt

Predlog spremembe 329
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 35 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v skladu s členom 301a in pod 
pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte, ki podrobno določajo 
podatke iz odstavkov od 1 do 4, da v 
ustrezni meri zagotovi konvergenco 
nadzornega poročanja.

6. Da bi zagotovil dosledno uskladitev v 
zvezi s tem členom, organ EIOPA pripravi 
osnutke regulativnih tehničnih 
standardov, da se opredelijo informacije, 
časovne točke in pogoji za možne izjeme iz 
odstavkov od 1 do 4.

Organ EIOPA Komisiji predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 330
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) vstavi se naslednji odstavek:

„5a. Brez poseganja v njihove pristojnosti 
zadevni nadzorni organi naredijo vse, kar 
je v njihovi moči, da v okviru kolegijev 
nadzornikov o svojih odločitvah obvestijo 
o svoji odločitvi, da bodo določili 
kapitalski pribitek za zavarovalnice ali 
pozavarovalnice.“

Or. en
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Predlog spremembe 331
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) vstavi se naslednji odstavek:

„5b. Ko so mnenja v kolegiju nadzornikov 
v zvezi z odločitvijo zadevnih nadzornih 
organov o naložitvi kapitalskega pribitka v 
skladu s primeri iz točk (a), (b) in (c) 
odstavka 1 razhajajo, se nadzornik 
skupine ali kateri drugi zadevni nadzorni 
organ lahko posvetuje z organom EIOPA. 
Z njim se posvetuje en mesec, o tem pa se 
obvestijo zadevni nadzorni organi. Kadar 
je opravljeno posvetovanje z organom 
EIOPA, zadevni nadzorni organ ustrezno 
preučijo njegovo mnenje, preden 
sprejmejo odločitev. V skladu s členom 
19(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010 organ 
EIOPA v tej fazi deluje kot posrednik.“

Or. en

Obrazložitev

Organ EIOPA dobi pristojnosti za posredovanje.

Predlog spremembe 332
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 5 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) vstavi se naslednji odstavek:
„5c. Če je nadzornik skupine ali kateri od 
zadevnih nadzornih organov v skladu s 
členom 19 Uredbe (EU)št. 1094/2010 
[EIOPA] ob koncu obdobja iz odstavka 7, 
če ni bil dosežen sporazum v kolegiju, ali 
zadevo predložil organu EIOPA, zadevni 
nadzorni organ počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 19(3) navedene 
uredbe sprejme organ EIOPA, in sprejme 
svojo odločitev v skladu z odločitvijo 
organa EIOPA.
Obdobje iz odstavka 6 ali 7 se šteje za 
obdobje usklajevanja v skladu s 
členom 19(2) navedene uredbe. Organ 
EIOPA sprejme odločitev v dveh mesecih. 
Zadeva se po izteku obdobja iz odstavka 6 
ali po sklenitvi sporazuma med 
nadzornimi organi ne predloži organu 
EIOPA.“

Or. en

Obrazložitev

Organ EIOPA dobi pristojnosti za posredovanje.

Predlog spremembe 333
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Regulativni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom 15 Uredbe …/… [EIOPA].

Izvedbeni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Or. en



AM\877719SL.doc 31/131 PE472.278v01-00

SL

Predlog spremembe 334
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov in jih predloži 
Komisiji do 31. decembra 2011.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov in jih predloži 
Komisiji do 30. septembra 2012.

Or. en

Predlog spremembe 335
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 37 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:

„7a. Za zagotovitev enotnih pogojev 
uporabe tega člena organ EIOPA pripravi 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov 
za opredelitev obsega in pogojev zunanjih 
revizij za obveščanje iz odstavkov od 1 do 
4.
Organ EIOPA Komisiji do 1. januarja 
2013 predloži navedene osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1094/2010.“
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Or. en

Obrazložitev

Bilanca stanja v Solventnosti II se zelo razlikuje od računov družb, zato se zdi nujno, da je ta 
revizija obvezna.

Predlog spremembe 336
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7
Direktiva 2009/138/ES
Člen 50 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu s členom 301a ter 
pod pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte za podrobnejšo določitev:

1. Organ EIOPA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za 
podrobnejšo določitev:

Or. en

Predlog spremembe 337
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 
Direktiva 2009/138/ES
Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organ EIOPA predloži Komisiji v 
sprejetje osnutek regulativnih tehničnih 
standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.

Or. en
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Predlog spremembe 338
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7
Direktiva 2009/138/ES
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je treba zagotoviti ustrezno 
konvergenco ocene iz točke (a) 
člena 45(1), lahko Komisija v skladu s 
členom 301a in pod pogoji iz členov 301b 
in 301c sprejme delegirane akte za 
podrobnejšo opredelitev elementov te 
ocene.

2. Če je treba zagotoviti ustrezno 
konvergenco ocene iz točke 
(a) člena 45(1), lahko organ EIOPA
razvije osnutek regulativnih tehničnih 
standardov za podrobnejšo opredelitev 
elementov te ocene.

Organ EIOPA predloži navedene osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov Komisiji. 
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 339
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10
Direktiva 2009/138/ES
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila, da 
sprejme izvedbene tehnične standarde za 
določitev pogojev uporabe členov 53, 54 in 
55, kot so dopolnjeni z delegiranimi akti iz 
tega člena, v zvezi z zadevami, ki jih 
urejajo navedeni delegirani akti, zlasti v 

Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe 
tega oddelka lahko organ EIOPA pripravi 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov, 
da se podrobno določijo:
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zvezi s predlogami za javno razkritje.
a) postopki za odobritev modelov in 
predlog, ki se uporabijo;
b) obseg in zahteve za zunanje zagotovilo 
revizorja.

Or. en

Obrazložitev

Ker bodo usklajene informacije javno objavljene, bi morala temeljiti tudi raven zagotovil na 
podlagi teh informacij na usklajenih standardih. To bo zagotovil tehnični standard, ki 
omogoča vključitev sprejetja strokovnega nadzornega znanja in spretnosti.

Predlog spremembe 340
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10
Direktiva 2009/138/ES
Člen 56 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe 
tega oddelka organ EIOPA pripravi 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov 
za opredelitev obsega in pogojev zunanjih 
revizij za obveščanje iz členov 51, 53, 54 
in 55.
Organ EIOPA Komisiji do 1. januarja 
2013 predloži navedene osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov.
Pooblastilo za sprejetje izvedbenih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka se v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1094/2010 podeli 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Bilanca stanja v Solventnosti II se zelo razlikuje od računov družb, zato se zdi nujno, da je ta 
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revizija obvezna.

Predlog spremembe 341
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Člen 65 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 65

Izmenjava podatkov med nadzornimi 
organi držav članic

Člen 64 ne preprečuje izmenjave 
informacij med nadzornimi organi 
različnih držav članic ali med nazornimi 
organi in organom EIOPA. Za te podatke 
velja obveznost  varovanja poslovne 
skrivnosti, določena v členu 64.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da ni ovir za izmenjavo informacij med nacionalnimi nadzorniki in organom 
EIOPA.

Predlog spremembe 342
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Člen 70 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 70
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Prenos informacij na centralne banke in 
monetarne organe, nadzorniki plačilnih 
sistemov in Evropski odbor za sistemska 

tveganja
1. Brez poseganja v ta oddelek lahko 
nadzorni organ pošilja podatke, 
namenjene za opravljanje njegove naloge:
(a) centralnim bankam Evropskega 
sistema centralnih bank (vključno z 
Evropsko centralno banko) in drugim 
organom s podobno funkcijo v vlogi 
monetarnih organov, če so te informacije 
pomembne za  njihove zakonsko 
predpisane naloge, vključno z vodenjem 
monetarne politike in s tem povezanim 
zagotavljanjem likvidnosti, nadzorom 
plačil, klirinških sistemov in sistemom 
poravnave vrednostnih papirjev, ter 
varovanjem stabilnosti finančnega 
sistema;
(b) po potrebi drugim nacionalnim javnim 
organom, odgovornim za nadzor plačilnih 
sistemov; in
(c) Evropskemu odboru za sistemska 
tveganja, če so informacije pomembne za 
njegove naloge.
2. Takšni organi ali telesa lahko tudi 
posredujejo nadzornim organom 
informacije, kakršne morebiti potrebujejo 
za namene člena 67. Za informacije, 
prejete v tem okviru, veljajo določbe o 
poslovni skrivnosti, določene v tem 
oddelku.
3. V izrednih razmerah, tudi v razmerah iz 
člena 18 Uredbe (EU) št. 1094/2010 
države članice pristojnim organom 
dovolijo, da nemudoma sporočijo 
informacije centralnim bankam 
Evropskega sistema centralnih bank 
(vključno z Evropsko centralno banko), 
kadar so te informacije pomembne za 
opravljanje njihovih zakonsko 
predpisanih nalog, vključno z vodenjem 
monetarne politike in s tem povezanim 
zagotavljanjem likvidnosti, nadzorom 
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plačil, klirinških sistemov in sistemov 
poravnave vrednostnih papirjev, ter 
varovanjem stabilnosti finančnega 
sistema, ter ESRB, kadar so te 
informacije pomembne za njegove naloge.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti gornje določbe o izmenjavi informacij s 
terminologijo, ki se uporablja v drugih direktivah o finančnem sektorju (zlasti Direktivo 
2006/48/ES), tudi v izrednih razmerah, ter zagotoviti dostop ESRB do informacij nadzornih 
organov.

Predlog spremembe 343
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 75 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Če bi vrednotenje iz točk (a) do (b) za 
zavarovalno vrsto sredstev ali obveznosti 
lahko povzročila prociklične učinke, se v 
vrednost teh sredstev ali obveznosti 
vključijo ustrezne smotrne razlike za 
ublažitev procikličnih učinkov.“

Or. en

Predlog spremembe 344
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 75 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) točka (b) prvega pododstavka odstavka 
1 se nadomesti z naslednjim:
„b) obveznosti se vrednotijo na znesek, za 
katerega bi se lahko prenesle ali 
poravnale med dobro obveščenima 
strankama s pravico razpolaganja v strogo 
poslovnem poslu. Ocena zavarovalno-
tehničnih rezervacij ne upošteva podatkov 
o specifičnih sredstvih zavarovalnice ali 
pozavarovalnice.“;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev logike Solventnosti II: ločeno vrednotenje sredstev in obveznosti.

Predlog spremembe 345
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v skladu s členom 301a in pod 
pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte za določitev metod in 
predpostavk, ki se bodo uporabljale pri 
vrednotenju sredstev in obveznosti iz 
odstavka 1.

2. Za zagotovitev dosledne skladnosti 
vrednotenju sredstev in obveznosti in med 
nadzornimi organi organ EIOPA pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov za opredelitev:

(a) metod in predpostavk, ki se uporabijo 
pri vrednotenju sredstev in obveznosti, kot 
je določeno v odstavku 1, vključno z 
zavarovalno vrsto sredstev in obveznosti iz 
tretjega pododstavka;
(b) mednarodnih računovodskih 
standardov, kot jih je Komisija potrdila z 
Uredbo (ES) št. 1606/2002, ki so skladni s 
pristopi k vrednotenju sredstev in 
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obveznosti, kot je določeno v odstavku 1.
(c) pristopov k vrednotenju, kjer navedene 
tržne cene niso na voljo ali niso v skladu s 
pristopi k vrednotenju sredstev in 
obveznosti, kot je določeno v odstavku 1;
(d) alternativnih metod vrednotenja, ki se 
uporabijo, če so mednarodni 
računovodski standardi, kot jih je
Komisija potrdila z Uredbo (ES) 
št. 1606/2002, začasno ali trajno 
neskladni s pristopi k vrednotenju sredstev 
in obveznosti, kot je določeno v odstavku 
1.
Organ EIOPA Komisiji do 1. marca 2012 
predloži osnutek regulativnih tehničnih 
standardov. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo za sprejetje regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 346
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Člen 76(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Vrednost zavarovalno-tehničnih 
rezervacij je enaka trenutni vsoti, ki bi jo 
morale plačati zavarovalnice in 
pozavarovalnice, če bi nemudoma 
prenesle svoje zavarovalne in 
pozavarovalne obveznosti na drugo 
zavarovalnico ali pozavarovalnico. 
Sredstva zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ne vplivajo na vrednost 
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zavarovalno-tehničnih rezervacij.“;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev logike Solventnosti II: ločeno vrednotenje sredstev in obveznosti.

Predlog spremembe 347
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V člen 77 se vstavi naslednji 
odstavek:
„Zahtevani kapital za tveganje nelikvidne 
premije je enak največji razliki med čisto 
vrednostjo sredstev brez obveznosti ter 
enakovrednost, kar zadeva pretres, 
neposrednemu učinku na pričakovano 
neto vrednost sredstev in obveznosti v 
primeru padca vrednosti nelikvidnostne 
premije, ugotovljenega na finančnih 
trgih. Znesek padca se določi v skladu s 
členom 86(da).
Glede na raven likvidnosti je mogoče dati 
popust s časovno strukturo netvegane 
obrestne mere, ki vključuje 100-, 75- ali 
50-odstotno nelikvidnostno premijo v 
skladu s členom 86 da).“ 

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 348
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 b) V členu 77(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Najboljša ocena je enaka tehtanemu 
povprečju, ovrednotenem glede na 
verjetnost, prihodnjih denarnih tokov ob 
upoštevanju časovne vrednosti denarja 
(pričakovana trenutna vrednost 
prihodnjih denarnih tokov) in ob uporabi 
ustrezne časovne strukture netvegane 
obrestne mere. Časovna struktura 
netvegane obrestne mere ne upošteva 
sredstev zavarovalnice ali 
pozavarovalnice.“;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev logike Solventnosti II: ločeno vrednotenje sredstev in obveznosti.

Predlog spremembe 349
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 77(2) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
„Ekstrapolacija ustrezne časovne 
strukture netvegane obrestne mere se 
začne, takoj ko zadevni finančni trgi ne 
morejo več biti obravnavani kot dovolj 
razviti in likvidni, da se zavarovalnicam in 
pozavarovalnicam zagotovi zanesljiva 
replikacija njihovih denarnih tokov.“

Or. en

Predlog spremembe 350
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične informacije, ki jih pripravi 
Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine

Diskontne stopnje

Or. en

Predlog spremembe 351
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 

Organ EIOPA za vsako ustrezno valuto 
najmanj vsako četrtletje določi in objavi 
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strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere, ki bo uporabljena za izračun 
najboljše ocene iz člena 77(2). Poglavje 
VII tega naslova se uporablja na podlagi 
te najboljše ocene.

Or. en

Predlog spremembe 352
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. 
Informacije te vrste se pridobijo po 
metodah in predpostavkah, ki lahko 
vključujejo formule ali določitve, ki jih 
pripravi organ EIOPA.

Or. en

Predlog spremembe 353
Alfredo Pallone
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA objavlja tehnične 
informacije, na primer v zvezi z ustrezno 
časovno strukturo netvegane obrestne 
mere, tudi v zvezi z obstojem proticiklične 
premije v obdobjih večjih napetosti za 
finančni trg. Kadar ustrezna časovna 
struktura netvegane obrestne mere kaže 
na obstoj proticilične premije v obdobju
finančnih napetosti, o čemer poroča 
organ EIOPA, objavljene formule za 
ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere vključujejo formule, ki 
podjetjem omogočajo, da izračunajo 
informacijo v zvezi s premijo, vključno z 
njeno velikostjo. EIOPA v takšnih 
primerih opravi opazovanje proticiklične 
premije in pridobi informacije na 
pregledni, objektivni in zanesljivi podlagi. 
Informacije za vse te namene se pridobijo 
po metodah, načelih in tehnikah iz točke 
(b) prvega odstavka člena 86 ter na 
podlagi natančnih meril in metod za 
izračun ter predpostavkah iz točke (i) 
prvega odstavka člena 86.

Or. it

Predlog spremembe 354
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
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informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

informacije, vključno z informacijami o 
ustrezni časovni strukturi netvegane 
obrestne mere, tudi nelikvidne premije v 
obdobjih izjemnih pogojev na finančnih 
trgih. Objavljena ustrezna časovna 
struktura netvegane obrestne mere 
[...]obsega informacijo v zvezi s […] to 
premijo, vključno z njeno velikostjo. 
EIOPA izračuna nelikvidno premijo na 
pregleden, objektiven in zanesljiv […] 
način. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po izračunu metod in 
predpostavk, navedenih v [Regulativni 
tehnični standard] iz člena 86(i).

Or. en

Obrazložitev

te spremembe so potrebne, da bodo pooblastila, ki se prenesejo na organ EIOPA, skladna s 
sodno prakso EU.

Predlog spremembe 355
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z informacijami o 
ustrezni časovni strukturi netvegane 
obrestne mere in proticikličnih premijah v 
obdobjih izjemnih razmer na finančnih 
trgih ter podlagi za enakovredne premije, 
če so denarni tokovi za zavarovalne 
obveznosti enakovredni denarnim 
tokovom kakovostnih sredstev za celotno 
obdobje zavarovalne pogodbe. Če ustrezna 
časovna struktura netvegane obrestne 
mere zagotavlja proticilično premijo v 
obdobjih izjemnih razmer na finančnih 
trgih, ki jo ugotovi organ EIOPA, formule 
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za ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere vključujejo formule, ki 
omogočajo zavarovalnicam in 
pozavarovalnicam, da izračunajo 
informacijami, vključno z njeno 
velikostjo, povezanimi s to premijo. 
V tem primeru EIOPA opravi tudi 
opazovanje proticiklične premije in pridobi 
informacije na pregleden, objektiven in 
zanesljiv način. Informacije za vse te 
namene se pridobijo na način, ki je 
skladen z metodologijami, načeli in 
tehnikami in v skladu s podrobnimi 
načeli, metodami in predpostavkami 
izračunavanja, določenimi v delegiranih 
aktih iz člena 86(i).
Ekstrapolacija ustrezne časovne strukture 
netvegane obrestne mere se začne, takoj 
ko ustrezni finančni trgi ne morejo več 
biti obravnavani kot razviti in likvidni, saj 
lahko njihova podjetja enakovredna 
njihovim denarnim tokovom z 
obveznicami.

Or. en

Predlog spremembe 356
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, ki zadevajo ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi proticiklično premijo 
na finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
s proticiklično premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
proticiklične premije in pridobi 
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na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

informacije na pregledni, objektivni in 
zanesljivi podlagi ter na način, ki je 
skladen z metodologijami iz člena 86 in s 
podrobnimi načeli, metodami in 
predpostavkami izračunavanja, 
določenimi v delegiranih aktih iz člena 
86(i).

Or. en

Obrazložitev

Pri metodah za izračun, ki bi jih bilo treba uporabiti za izračun ustrezne časovne strukture 
netvegane obrestne mere je potrebna pravna gotovost. Metoda mora biti izrecno opredeljena 
v zakonodajnem besedilu, saj je to pomembno za obseg tehničnih določb v izjemnih razmerah. 
Proticiklična premija je bila uvedena v najnovejših razpravah na to temo. Če je bila končna 
ugotovitev, da je treba to premijo uporabljati, se mora to odražati v prihodnjih zakonodajnih 
besedilih.

Predlog spremembe 357
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo, in metodo za njen izračun. 
EIOPA opravi opazovanje nelikvidne 
premije in pridobi informacije na 
pregledni, objektivni in zanesljivi podlagi. 
Informacije za vse te namene se pridobijo 
po metodah in predpostavkah, ki lahko 
vključujejo formule ali določitve, ki jih 
pripravi organ EIOPA.

Or. en
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Obrazložitev

Izredno pomembno je, da se za izračun nelikvidnostne premije uporabi objektivna metoda, ki 
je vnaprej znana, da lahko podjetja s podatki, pridobljenimi na finančnih trgih, kadarkoli 
izračunajo nelikvidnostno premijo.

Predlog spremembe 358
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Te 
tehnične informacije omogočijo 
zavarovalnicam in pozavarovalnicam, da 
izračunajo proticiklično premijo, zlasti v 
obdobju izrednih razmer na finančnih 
trgih, ter enakovredne premije, če so 
denarni tokovi zavarovalnih obveznosti 
enakovredni denarnim tokovom 
kakovostnih sredstev za celotno obdobje 
zavarovalne pogodbe.

EIOPA opravi opazovanje proticiklične 
premije in enakovredne premije ter pridobi 
informacije na pregleden, objektiven in 
zanesljiv način.

Informacije za vse te namene se pridobijo 
iz metod in predpostavk, ki vključujejo 
formule ali določitve, ki jih pripravi organ 
EIOPA. To se opravi v skladu z določbami 
iz člena 86 te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 359
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 
na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki 
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Zajete 
morajo biti zlasti informacije o uporabi 
proticiklične premije, podlagi za 
enakovredno premijo in ekstrapolacijo 
časovne strukture netvegane obrestne 
mere.

Proticiklična premija se uporablja v 
obdobjih izrednih razmer na finačnih 
trgih. EIOPA opredeli ta obdobja. 
Objavljene formule za časovno strukturo 
netvegane obrestne mere se nato vključi v 
specifično formulo, po kateri 
zavarovalnice in pozavarovalnice 
vključujejo informacije, povezane s to 
premijo, vključno z njenim obsegom.
Če so denarni tokovi zavarovalnih 
obveznosti enakovredni denarnim 
tokovom kakovostnih sredstev za celotno 
obdobje zavarovalne pogodbe, se
uporablja enakovredna premija. Po 
metodologiji iz člena 86 se časovna 
struktura netvegane obrestne mere, 
vključno z enakovredno premijo, 
izračunava na podlagi pričakovane 
verjetnosti neizpolnitve obveznosti 
enakovrednega premoženja. Objavljene 
formule za časovno strukturo netvegane 
obrestne mere se nato vključi v specifično 
metodo, po kateri zavarovalnice in 
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pozavarovalnice vključujejo informacije, 
povezane s to premijo, vključno z njenim 
obsegom.
Če zadevni finančni trgi za izračun 
časovne strukture za netvegano obrestno 
mero ni mogoče več obravnavati kot 
dovolj razvite in likvidne, da omogočajo 
zavarovalnicam in pozavarovalnicam 
enakovrednost njihovih denarnih tokov z 
obveznicami, se ta ekstrapolira.
EIOPA opravi opazovanje proticiklične 
premije, ugotovi enakovrednost in pridobi 
informacije na pregledni, objektivni in 
zanesljivi podlagi. V skladu z delegiranimi 
akti, ki sledijo iz člena 86(b) in 86(i), se 
pridobijo informacije za vse te namene.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je uvedba proticiklične premije, enakovredne premije in ekstrapolacije, da bi 
preprečili umetno nestanovitnost tehničnih določb zaradi zunanjega izkrivljanja na finančnih 
trgih. Poleg tega je pomembno, da metodologija, na kateri temelji izračun časovne strukture 
netvegane obrestne mere, zagotovi pravno gotovost.

Predlog spremembe 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA bo objavljal tehnične 
informacije, vključno z ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere. Kadar 
organ EIOPA opazi nelikvidno premijo na 
finančnih trgih v obdobju poudarjene 
likvidnosti, objavi tudi informacijo v zvezi 
z nelikvidno premijo, vključno z njeno 
velikostjo. EIOPA opravi opazovanje 
nelikvidne premije in pridobi informacije 

1. Organ EIOPA za vsako ustrezno valuto 
najmanj vsako četrtletje določi in objavi 
ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere, ki bo uporabljena za 
izračun najboljše ocene iz člena 77(2).
Poglavje VII tega naslova se uporablja na 
podlagi te najboljše ocene.
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na pregledni, objektivni in zanesljivi 
podlagi. Informacije za vse te namene se 
pridobijo po metodah in predpostavkah, ki
lahko vključujejo formule ali določitve, ki 
jih pripravi organ EIOPA.

2. Kadar je na finančnih trgih v izjemnih 
razmerah, ki so ugotovljene na podlagi 
formule iz člena 86 in so višje kot X % 
točk, ugotovljen obstoj proticiklične 
premije, se za vsako ustrezno valuto objavi 
prilagojena ustrezna časovna struktura 
netvegane obrestne mere enako pogosto 
kot ustrezna časovna struktura netvegane 
obrestne mere iz prvega odstavka.  
Zavarovalnice in pozavarovalnice potem 
lahko uporabijo prilagojeno ustrezno 
časovno strukturo netvegane obrestne 
mere v skladu s členom 86, da izračunajo 
najboljšo oceno za določene obveznosti 
odvisno od stopnje njihove likvidnosti. V 
tem primeru zavarovalnice in 
pozavarovalnice objavijo uporabo te 
premije in monetarni učinek finančnega 
stanja.
3. Za nekatere zavarovalne pogodbe, kjer 
so denarni tokovi zavarovalnih obveznosti 
enaki denarnim tokovom premoženja 
visoke kakovosti v času trajanja 
zavarovalne pogodbe, se v skladu s 
členom 86 namesto proticiklične premije 
uporabi enakovredna premija, ki temelji 
na pričakovani verjetnosti neizpolnitve 
obveznosti enakovrednega premoženja. 
4. Organ EIOPA naloge iz odstavkov 1, 2 
in 3 izvaja pregledno, objektivno in 
zanesljivo.

Or. en

Predlog spremembe 361
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj 
četrtletno na način, ki je v skladu z 
metodologijami iz člena 86.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 362
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj četrtletno 
na način, ki je v skladu z metodologijami 
iz člena 86.

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj 
četrtletno. V smislu prvega odstavka 
zavarovalnice in pozavarovalnice za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij 
uporabijo formule za časovno strukturo 
netvegane obrestne mere, ki jih objavi 
organ EIOPA. 

Or. it

Predlog spremembe 363
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
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za vsako ustrezno valuto najmanj četrtletno
na način, ki je v skladu z metodologijami 
iz člena 86.

za vsako ustrezno valuto najmanj 
četrtletno.

Or. en

Obrazložitev

Ta del je bil prestavljen v odstavka 1 in 2, saj zadeva način izračuna proticiklične premije in 
ne način njene objave.

Predlog spremembe 364
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj četrtletno
na način, ki je v skladu z metodologijami iz 
člena 86.

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj mesečno
na način, ki je v skladu z metodologijami iz 
člena 86.

Or. en

Obrazložitev

Nelikvidna premija je močno proticiklično orodje. Ob izjemnih pogojih sta gotovost in 
preglednost bistvenega pomena. V takšnih obdobjih so objave potrebne celo pogosteje kot 
enkrat mesečno.

Predlog spremembe 365
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
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za vsako ustrezno valuto najmanj četrtletno
na način, ki je v skladu z metodologijami 
iz člena 86.

za vsako ustrezno valuto najmanj 
četrtletno.

Zavarovalnice in pozavarovalnice pri 
izračunu tehničnih določb v skladu s to 
direktivo uporabijo ustrezne formule za 
časovno strukturo netvegane obrestne 
mere, ki jih objavi organ EIOPA v skladu 
s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 366
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj četrtletno
na način, ki je v skladu z metodologijami 
iz člena 86.

Informacije iz prvega odstavka se objavijo 
za vsako ustrezno valuto najmanj 
četrtletno.

Formule za časovno strukturo netvegane 
obrestne mere, ki temeljijo na 
predpostavkah iz tega člena in jih objavi 
organ EIOPA, uporabijo zavarovalnice in 
pozavarovalnice za izračun tehničnih 
določb v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je uvedba proticiklične premije, enakovredne premije in ekstrapolacije, da bi 
preprečili umetno nestanovitnost tehničnih določb zaradi zunanjega izkrivljanja na finančnih 
trgih. Poleg tega je pomembno, da metodologija, na kateri temelji izračun časovne strukture 
netvegane obrestne mere, zagotovi pravno gotovost.
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Predlog spremembe 367
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organ EIOPA finančnih trgih v 
obdobju poudarjene likvidnosti, 
ugotovljene na podlagi formule iz člena 
86, ugotovi obstoj nelikvidne premije, 
objavi za vsako ustrezno valuto 
prilagojeno ustrezno časovno strukturo 
netvegane obrestne mere enako pogosto 
kot ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere iz prvega odstavka.  
Zavarovalnice in pozavarovalnice lahko 
uporabijo to prilagojeno ustrezno časovno 
strukturo netvegane obrestne mere pri 
izračunu najboljše ocene. V tem primeru 
zavarovalnice in pozavarovalnice objavijo 
uporabo te premije in monetarni učinek 
finančnega stanja.

Or. en

Predlog spremembe 368
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15 
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA naloge iz odstavkov 1 in 2 
izvaja pregledno, objektivno in zanesljivo.

Or. en
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Predlog spremembe 369
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ustrezna časovna struktura 
netvegane obrestne mere zagotavlja 
enakovredno premijo, se metodologija za 
izračun uporablja v skladu z 
metodologijami iz člena 86 in natančnimi 
merili, zavarovalnice in pozavarovalnice 
pa bodo lahko izračunale informacije v 
zvezi s to premijo, vključno z velikostjo, z 
uporabo metod za izračun in 
predpostavke, določene v delegiranem 
aktu iz člena 86(i).  Ekstrapolacija 
ustrezne časovne strukture netvegane 
obrestne mere se začne, takoj ko ustrezni 
finančni trgi ne morejo več biti 
obravnavani kot razviti in likvidni.

Or. en

Obrazložitev

V najnovejših razpravah na to temo se obravnava enakovredna premija. Če je bilo v 
razpravah ugotovljeno, da je treba to premijo uporabljati, se mora to odražati v prihodnjih 
zakonodajnih besedilih. Bistveno je, da se izhodišče ekstrapolacije omeni v besedilu prve 
stopnje kot točko, ko finančni trgi ne morejo več biti obravnavani kot razviti in likvidni, kljub 
temu, da je treba natančno opredelitev ekstrapolacije prepustiti besedilom druge stopnje.

Predlog spremembe 370
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15
Direktiva 2009/138/ES
Člen 77a – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalnice in pozavarovalnice pri 
izračunu tehničnih določb v skladu s to 
direktivo uporabijo ustrezne formule za 
časovno strukturo netvegane obrestne 
mere, ki jih objavi organ EIOPA v skladu 
s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 371
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16 
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zavarovalne pogodbe, za katere se 
uporablja enakovredna premija, merila
upravičenosti za vrste premoženja, ki ga je 
dovoljeno uporabiti za zavarovanje 
zavarovalnih obveznosti in metode za 
izračun enakovredne premije na podlagi 
pričakovane izgube;

Or. en

Predlog spremembe 372
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16 
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) natančna metodologija za izračun 
nelikvidne premije in merila za določanje 
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odstotka nelikvidne premije se lahko 
uporabljajo za obveznosti v skladu s 
členom 77;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 373
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podrobna merila za elemente tehničnih 
informacij, metode in predpostavke za 
izračun in po potrebi formule in določitve, 
po katerih organ EIOPA pridobi 
informacije, kot je navedeno v členu 77a.

(i) podrobna merila za elemente tehničnih 
informacij, metode in predpostavke za 
izračun in formule in določitve, po katerih 
organ EIOPA pridobi informacije, kot je 
navedeno v členu 77a.

Or. it

Obrazložitev

Predlagana sprememba bo Komisijo pooblastila za sprejetje tehničnih izvedbenih standardov 
pri določitvi, kako naj bi se določbe iz člena 86 uporabile za izračun najboljše ocene. V 
skladu s tem predlogom spremembe bi bilo treba ustrezno časovno strukturo netvegane 
obrestne mere upravljati na drugi stopnji (delegirani akti).
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Predlog spremembe 374
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila, da 
sprejme izvedbene tehnične standarde za 
določitev pogojev uporabe člena 77(2), kot 
so dopolnjeni z delegiranimi akti iz točke 
od (a) do (h) prvega odstavka tega člena, v 
zvezi z zadevami, ki jih urejajo navedeni 
delegirani akti.

Da bi zagotovili enotne pogoje za uporabo 
določb iz točk (a) do (i) prvega
pododstavka, organ EIOPA oblikuje 
osnutek izvedbenih standardov za zadeve,
ki jih urejajo navedeni delegirani akti, da 
bi predvsem v primeru točke (i) določili 
formule za izračun proticiklične premije.

Or. en

Obrazložitev

Pri metodah ali predpostavkah za izračun, uporabljenih pri izračunu ustrezne časovne 
strukture netvegane obrestne mere, je potrebna pravna gotovost. Metode in predpostavke za 
izračun ter baze podatkov, ki se uporabljajo, je treba izrecno opredeliti v zakonodajnem 
besedilu, saj je to pomembno za obseg tehničnih določb v izjemnih razmerah.

Predlog spremembe 375
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalne pogodbe, za katere se 
uporablja enakovredna premija, merila 
upravičenosti za vrste premoženja, ki ga je 
dovoljeno uporabiti za zavarovanje 
zavarovalnih obveznosti in metode za 
izračun enakovredne premije;

Or. en
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Obrazložitev

Najnovejše razprave na to temo obravnavajo proticiklično in enakovredno premijo. Če je bilo 
v razpravah ugotovljeno, da je treba ti dve premije uporabljati, se mora to odražati v 
prihodnjih zakonodajnih besedilih.

Predlog spremembe 376
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Vstavi se naslednji člen:

"člen 86a

Po sprejetju izvedbenih aktov, se Komisiji 
podeli pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov za vse posledične spremembe členov 
37(6a), 75 (2), 86 in 97(1) 111(1), 114(1), 
127(1), 135(1), 143(2), 234, 248(7), 249(3) 
Direktive 2009/138/ES in za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov za 
posledične spremembe vseh drugih 
ustreznih členov."

Or. en

Predlog spremembe 377
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 94 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V členu 94 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:
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"3. Kakršne koli postavke pomožnih 
lastnih sredstev, ki ne spadajo v odstavka
1 in 2, se razvrstijo v stopnjo 3. Kakršne 
koli postavke osnovnih lastnih sredstev, ki 
ne spadajo v odstavka 1 in 2, se izključijo 
iz lastnih sredstev."

Or. en

Obrazložitev

Osnovna lastna sredstva, ki niso stalno na voljo in niso podrejena vsem razen zainteresiranim 
stranem (test v odstavkih 1 in 2 člena 93) ne absorbirajo izgub, kot je bilo prikazano za banke 
v času krize. Zato je njihov umik iz ustreznega kapitala v skladu z direktivo o kapitalskih 
zahtevah (CRD IV).

Predlog spremembe 378
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 100 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) drugi odstavek člena 100 se 
nadomesti z naslednjim:
"Zahtevani solventnostni kapital se 
izračuna po standardni formuli iz 
pododdelka 2 ter po potrebi po 
odobrenem notranjem modelu iz 
pododdelka 3.
Ko se uporabi odobreni notranji model, je 
ustrezen zahtevani solventnostni kapital 
enak večjemu znesku izmed zahtevanega 
solventnostnega kapitala v skladu z 
notranjim modelom ali 80 odstotkov 
zneska, izračunanega po standardni 
formuli."

Or. en
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Obrazložitev

S krizo so se pokazale nevarnosti prevelikega zaupanja v notranje modele. Ta predlog 
spremembe zagotavlja, da se standardna formula vedno izračuna, zato da se a) omogoči 
primerjava med zavarovalnicami, b) omogoči primerjava rezultatov notranjega modela s 
standardno formulo, da bi pozornost pri nadzoru usmerili na poglavitne razlike in da bi 
zagotovili boljše informacije o prednostih in slabostih tako notranjega kot regulativnega 
modela, ter da se c) z rezultati notranjega modela zagotovi regulativna podlaga.

Predlog spremembe 379
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 101 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) V členu 101(4) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
Operativno tveganje iz točke (f) prvega 
pododstavka vključuje pravna tveganja 
ter tveganje, ki izhaja iz modela, in 
izključuje tveganja, ki izhajajo iz 
strateških odločitev, ter tveganja za 
izgubo ugleda.
Tveganje, ki izhaja iz modela, odraža 
morebitno podcenjevanje drugih tveganj 
zaradi napak v določitvi modela in 
kalibracije parametrov modela."

Or. en

Obrazložitev

Da bi dodatno omejili preveliko zanašanje na pristop notranjega modela, je treba dodati 
toleranco napake (posebne zunajkapitalske zahteve pod "operativnimi tveganji"), da bi 
prikazali, da modeli lahko neustrezno predstavljajo svet (napačna specifikacija) in da je 
kalibracija parametrov zelo negotova (nestanovitnost, korelacije, deljenje dobička itd.).

Predlog spremembe 380
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 101 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) V člen 101 se vstavi naslednji 
odstavek:
"4a. Da bi zagotovili dosledno 
usklajevanje v zvezi z odstavkom 4, organ 
EIOPA oblikuje osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za opredelitev 
izračuna podmodula operativnega 
tveganja za napako določitve modela in 
kalibracije zahtevanega solventnostnega 
kapitala iz odstavka 4. Pri izračunu se 
upošteva obseg operacij zavarovalnic in 
pozavarovalnic.
Organ EIOPA Komisiji do 1. marca 2012 
predloži osnutek regulativnih standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1094/2010."

Or. en

Predlog spremembe 381
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 101 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) V členu 101 se doda naslednji 
odstavek:
"5a. Države članice od zavarovalnic in 
pozavarovalnic zahtevajo, da imajo poleg 
zahtevanega solventnostnega kapitala iz 



PE472.278v01-00 64/131 AM\877719SL.doc

SL

odstavkov 2 do 5 kot proticiklično rezervo 
tudi upravičena lastna sredstva, ki jih je 
mogoče zmanjšati v času izjemnih razmer 
na finančnih trgih, kot jih opredeli organ 
EIOPA."

Or. en

Obrazložitev

Namesto manipuliranja z vrednostjo obveznosti prek zvišanja diskontne stopnje z „nelikvidno 
premijo“, je bolj neposredno biti v skladu z direktivo o kapitalskih zahtevah (CDR4) in 
zahtevati, da se zviša kapital povrh zahtevanega solventnostnega kapitala, tako da se v 
primeru krize družbe ne znajdejo takoj v kršitvi zahtevanega solventnostnega kapitala in 
skušajo povečati kapital v slabih razmerah. Zato se predlaga proticiklična rezerva, podobna 
tisti, ki se zahteva za banke in jo določi organ EIOPA v skladu s poslovnim ciklom.

Predlog spremembe 382
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 b (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 101 – odstavek 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) V členu 101 se doda nov odstavek:

"5b. Da bi zagotovili dosledno 
usklajevanje v zvezi z odstavkom 5a, 
organ EIOPA v posvetovanju z ESRB 
oblikuje osnutek regulativnih tehničnih 
standardov za opredelitev izračuna 
proticiklične rezerve in merila za 
ugotavljanje izjemnih razmer na 
finančnih trgih v skladu s členom 5a.
Organ EIOPA Komisiji do 1. marca 2012 
predloži osnutek regulativnih standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010."
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Or. en

Obrazložitev

Namesto manipuliranja z vrednostjo obveznosti prek zvišanja diskontne stopnje z „nelikvidno 
premijo“, je bolj neposredno biti v skladu z direktivo o kapitalskih zahtevah (CDR4) in 
zahtevati, da se zviša kapital povrh zahtevanega solventnostnega kapitala, tako da se v 
primeru krize družbe ne znajdejo takoj v kršitvi zahtevanega solventnostnega kapitala in 
skušajo povečati kapital v slabih razmerah. Zato se predlaga proticiklična rezerva, podobna 
tisti, ki se zahteva za banke in jo določi organ EIOPA v skladu s poslovnim ciklom.

Predlog spremembe 383
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 19 c (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 105 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19c) V členu 105(6) se po drugem 
pododstavku vstavi naslednji pododstavek:
"Če kliring pogodbe o izvedenih 
finančnih instrumentih opravi odobrena 
centralna nasprotna stran, je zahtevani 
kapital tveganja neplačila ustrezne 
nasprotne stranke nižji, kot če kliring 
pogodbe ne bi bil izveden na ta način."

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z enotnim sistemom računalniškega upravljanja in obravnave 
izpostavljenosti centralnim nasprotnim stranem v CRD VI je treba zagotoviti, da bodo 
pogodbe o izvedbenih finančnih instrumentih, katerih kliring opravi nasprotna centralna 
stranka, ugodneje obravnavane.

Predlog spremembe 384
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20 
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri ocenjevanju tehnik za zmanjševanje 
tveganja iz

1. Zunanja bonitetna ocena se lahko 
uporabi 

člena 101(5), ki olajšujejo izračun modula 
tržnega tveganja iz člena 105(5) in po 
potrebi olajšujejo modul tveganja 
neplačila nasprotne stranke iz člena 105(6), 
organ EIOPA:

za izračun modula tržnega tveganja iz 
člena 105(5) in modula tveganja neplačila 
nasprotne stranke iz člena 105(6) pod 
naslednjimi pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 385
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri ocenjevanju tehnik za zmanjševanje 
tveganja iz člena 101(5), ki olajšujejo
izračun modula tržnega tveganja iz 
člena 105(5) in po potrebi olajšujejo 
modul tveganja neplačila nasprotne stranke 
iz člena 105(6), organ EIOPA:

1. Da bi zagotovili enotne pogoje uporabe 
tega člena in za lažji izračun modula 
tržnega tveganja iz člena 105(5) in modula
tveganja neplačila nasprotne stranke iz 
člena 105(6) ter za oceno tehnik 
omejevanja tveganja iz člena 101(5) in 
izračun tehničnih določb, organ EIOPA
oblikuje izvedbene tehnične standarde, s 
katerimi:

Or. en

Predlog spremembe 386
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oceni primernost zunanjih institucij za 
kreditno ocenjevanje in razporedi njihove 
kreditne ocene na objektivno lestvico 
bonitetnih stopenj;

(a) celotna bilanca stanja zavarovalnice je 
nižja kot 25 milijard EUR in je dokazano, 
da ni zmožna oceniti kreditnega tveganja 
na noben drug način in;

Or. en

Predlog spremembe 387
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oceni primernost zunanjih institucij za 
kreditno ocenjevanje in razporedi njihove 
kreditne ocene na objektivno lestvico 
bonitetnih stopenj;

(a) seznam regionalnih vlad in lokalnih 
oblasti, izpostavljenost do katerih se 
obravnava kot izpostavljenost centralni 
vladi, pod jurisdikcijo katere so 
ustanovljene, če ni nikakršne razlike v 
tveganju med takimi izpostavljenostmi, 
zato ker ima slednja posebna pooblastila 
za pridobivanja prihodkov ter zaradi 
obstoja posebnih institucionalnih 
ureditev, ki zmanjšujejo tveganje
neplačila;

Or. en

Predlog spremembe 388
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) objavi sezname regionalnih vlad in 
lokalnih organov, izpostavljenost do 
katerih se obravnava kot izpostavljenost 
do centralne vlade;

(b) zunanja bonitetna institucija je 
bonitetna agencija, ki je registrirana ali 
certificirana v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1060/2009, ali, če zunanja bonitetna 
institucija ni registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1060/2009, so njeno 
upravičenost prek skupnega odbora v 
skladu z metodološkimi zahtevami 
Naslova II Uredbe (ES) št. 1060/2009 
ocenili evropski nadzorni organi;

Or. en

Predlog spremembe 389
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) objavi sezname regionalnih vlad in 
lokalnih organov, izpostavljenost do 
katerih se obravnava kot izpostavljenost 
do centralne vlade;

(b) seznam zunanjih bonitetnih institucij 
in razpored njihovih bonitetnih ocen na 
objektivno lestvico bonitetnih stopenj v 
skladu s podrobnimi merili za zunanje 
bonitetne institucije in za združevanje 
bonitetnih ocen na lestvico bonitet iz 
[regulativni tehnični standard] iz 
člena 111(1)(n).

Or. en

Predlog spremembe 390
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določi indeks lastniških vrednostnih 
papirjev iz člena 106(2), izračuna 
simetrično prilagoditev iz člena 106 in 
redno objavlja oba sklopa informacij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 391
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določi indeks lastniških vrednostnih 
papirjev iz člena 106(2), izračuna
simetrično prilagoditev iz člena 106 in
redno objavlja oba sklopa informacij;

(c) indeks lastniških vrednostnih papirjev 
iz člena 106(2) in simetrično prilagoditev 
iz člena 106 v skladu z natančnimi merili, 
določenimi v [regulativni tehnični 
standard] iz točk (c) in (o) člena 111(1)(o);

Or. en

Predlog spremembe 392
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) določi prilagoditve, potrebne za valute, 
vezane na evro, in podmodul deviznega 
tveganja iz člena 105(5).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 393
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) določi prilagoditve, potrebne za valute, 
vezane na evro, in podmodul deviznega 
tveganja iz člena 105(5).

(d) prilagoditve, potrebne za valute, vezane 
na evro, in podmodul deviznega tveganja iz 
člena 105(5), v skladu z natančnimi merili 
za prilagoditve za valute, vezane na evro, 
za namen lažjega izračuna podmodula 
deviznega tveganja, kot je določen z 
[regulativni tehnični standard] iz člena 
111(1)(p).

Or. en

Predlog spremembe 394
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20 
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organ EIOPA Komisiji do 
12. septembra 2012 predloži navedene 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 395
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov 
iz drugega odstavka v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 396
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za olajšanje izračuna modula tveganja 
zdravstvenega zavarovanja iz 
člena 105(4), organ EIOPA izračuna in 
objavi standardna odstopanja v zvezi s 
posebnimi nacionalnimi zakonodajnimi 
ukrepi držav članic, ki dovoljujejo delitev 
zneskov škod za zdravstveno tveganje med 
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in 
ki izpolnjujejo opredeljena merila.“

2. Kar zadeva zunanje bonitetne 
institucije skupni odbor:

(a) objavi seznam upravičenih zunanjih 
bonitetnih institucij; 
(b) preveri, ali so posamezne bonitetne 
ocene dostopne po enakih pogojih 
najmanj vsem institucijam, ki imajo 
upravičen interes do teh posameznih 
bonitetnih ocen;
(c) razporedi zunanje bonitetne ocene na 
objektivno lestvico bonitetnih stopenj.

Or. en
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Predlog spremembe 397
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za olajšanje izračuna modula tveganja 
zdravstvenega zavarovanja iz člena 105(4), 
organ EIOPA izračuna in objavi
standardna odstopanja v zvezi s posebnimi 
nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi držav 
članic, ki dovoljujejo delitev zneskov škod 
za zdravstveno tveganje med 
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in 
ki izpolnjujejo opredeljena merila.

2. Da bi zagotovili enotne pogoje uporabe 
tega člena in za olajšanje izračuna modula 
tveganja zdravstvenega zavarovanja iz 
člena 105(4), organ EIOPA oblikuje 
osnutek izvedbenih tehničnih standardov 
za […] standardna odstopanja v zvezi s 
posebnimi nacionalnimi zakonodajnimi 
ukrepi držav članic, ki dovoljujejo delitev 
zneskov škod za zdravstveno tveganje med 
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in 
ki izpolnjujejo natančna merila, določena 
z delegiranim aktom iz člena 111(1)(q).
Organ EIOPA Komisiji do 12. septembra 
2012 predloži navedene osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz 
drugega odstavka v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 398
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za olajšanje izračuna modula tveganja 
zdravstvenega zavarovanja iz člena 105(4), 
organ EIOPA izračuna in objavi 

2. Za olajšanje izračuna modula tveganja 
zdravstvenega zavarovanja iz člena 105(4), 
organ EIOPA v skladu z izračuni 
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standardna odstopanja v zvezi s posebnimi 
nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi držav 
članic, ki dovoljujejo delitev zneskov škod 
za zdravstveno tveganje med 
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in 
ki izpolnjujejo opredeljena merila.

pristojnega nadzornega organa zadevne 
države članice objavi standardna 
odstopanja v skladu s členom 104(4) 
Direktive 209/138/ES v zvezi s posebnimi 
nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi držav 
članic, ki dovoljujejo delitev zneskov škod 
za zdravstveno tveganje med 
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in 
ki izpolnjujejo naslednja merila:
(a) sistem za izmenjavo zahtevkov in 
tveganj je pregleden, obdobje, za katero 
velja, pa je vnaprej določeno;
(b) sistem za izmenjavo zahtevkov in 
tveganj, število zavarovalnic, ki sodelujejo 
v sistemu za izravnavo zdravstvenega 
tveganja (HRES), in značilnosti tveganja 
podjetja za HRES zagotavljajo, da je za 
vsako podjetje, ki sodeluje v tem sistemu, 
nestanovitnost premije in rezervacije 
zavarovanja poslovne dejavnosti, za 
katero velja sistem HRES, bistveno 
manjša;
(c) zdravstveno zavarovanje, za katerega 
velja sistem HRES, je obvezno in služi kot 
delna ali popolna alternativa 
zdravstvenemu kritju, ki ga zagotavljajo 
sistemi socialne varnost;
(d) v primeru neplačila zavarovalnic, ki 
sodelujejo v sistemu HRES, ena ali več 
vlad jamči popolno kritje zahtevkov 
zavarovanca za zavarovalni posel, ki ga 
ureja sistem HRES;
(e) če se uvede nov sistem HRES ali se 
obstoječi sistem bistveno spremeni in zato 
ni na voljo zgodovinskih podatkov za 
izračun standardnega odklona, vendar so 
zahteve (a) do (d) v osnovi izpolnjene, se 
standardni odklon določi na podlagi 
strokovnih ocen pristojnega nadzornega 
organa države članice; utemeljitev 
strokovne ocene se objavi.
Komisija lahko sprejme delegirane akte za 
določitev dodatnih meril v skladu s 
členom 310a.
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Or. en

Predlog spremembe 399
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20 (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za lažji izračun modula tržnega 
tveganja iz člena 105(5)(1), ima organ 
EIOPA naslednje naloge:
(a) objava seznama regionalnih vlad in 
lokalnih oblasti, izpostavljenost do katerih 
se obravnava kot izpostavljenost centralni 
vladi, pod jurisdikcijo katere so bile 
ustanovljene, če ni nikakršne razlike v 
tveganju med takimi izpostavljenostmi, 
zato ker ima slednja posebna pooblastila 
za pridobivanja prihodkov ter zaradi 
obstoja posebnih institucionalnih 
ureditev, ki zmanjšujejo tveganje 
neplačila;
(b) določitev prilagoditve, potrebne za 
valute, vezane na evro, in podmodul 
deviznega tveganja iz člena 105(5), in
(c) določitev ustreznega indeksa lastniških 
vrednostnih papirjev iz člena 106(2), 
izračun simetrične prilagoditve iz 
člena 106 in mesečno objavljanje obeh 
sklopov informacij;

Or. en

Predlog spremembe 400
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 20



AM\877719SL.doc 75/131 PE472.278v01-00

SL

Direktiva 2009/138/ES
Člen 109a – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Organ EIOPA oblikuje osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov za 
določitev pogojev za kategorizacijo v 
skladu z odstavkom 2a(a) in (b).
Organ EIOPA predloži navedene osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov Komisiji 
do [datum].
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
teh izvedbenih tehničnih standardov 
v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 401
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti in izvedbeni akti Regulativni tehnični standardi

Or. en

Predlog spremembe 402
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu s členom 301a ter 
pod pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte, ki podrobno določajo:

1. Za zagotovitev dosledne skladnosti v 
zvezi s členi 101 ter 103 do 109 organ 
EIOPA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za opredelitev:

Or. en

Predlog spremembe 403
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) metodo, ki se uporabi za ocenjevanje 
kapitalske zahteve za tveganje neplačila 
nasprotne stranke v primeru 
izpostavljenosti odobreni centralni 
nasprotni stranki, kot je navedeno v članu 
105; ti parametri se določijo za 
zagotovitev skladnosti z obravnavo 
takšnega tveganja v primeru bonitetnih 
institucij in naložbenih podjetij, kot 
zahteva Direktiva 2012/xx./EU (CRD IV);

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z enotnim sistemom računalniškega upravljanja in obravnave 
izpostavljenosti centralnim nasprotnim stranem v CRD VI je treba zagotoviti, da bodo 
pogodbe o izvedbenih finančnih instrumentih, katerih kliring opravi nasprotna centralna 
stranka, ugodneje obravnavane.

Predlog spremembe 404
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – odstavek 1 – točka m 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) pristop, ki bo uporabljen v povezavi s 
povezanimi podjetji v smislu člena 212 pri 
izračunu zahtevanega solventnostnega 
kapitala, zlasti pri izračunu podmodula 
tveganja lastniških vrednostnih papirjev iz 
člena 105(5), ob upoštevanju možnega 
zmanjšanja nestanovitosti vrednosti 
navedenih povezanih podjetij zaradi 
strateške narave teh naložb in vpliva, ki 
ga imajo udeležena podjetja na navedena 
povezana podjetja;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Delovanje povezanih podjetij je ponavadi močno povezano z zavarovalnico/pozavarovalnico. 
Ni razloga za domnevanje, da je udeležba v teh podjetjih manj tvegana kot deleži in da bo 
zato drugače obravnavana.

Predlog spremembe 405
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) podrobna merila, ki jih izpolnjujejo 
dogovori o nacionalnih zakonodajnih 
ukrepih, in zahteve za izračun 
standardnega odstopanja za olajšanje 
izračuna modula tveganja zdravstvenega 
zavarovanja iz člena 109a(2).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Člen 109a(2) uvaja izvzem nekaterih privatiziranih podjetij zdravstvenega zavarovanja. 
Namen je zagotoviti, da bi bile kapitalske zahteve za te vrste podjetij lahko nižje kot za druga 
podjetja zdravstvenega zavarovanja. Ni potrebe za takšen izvzem, saj okvirna direktiva 
vsebuje mehanizme, kot so parametri, specifični za posamezno podjetje, ali interni modeli za 
obravnavanje nacionalnih posebnosti.

Predlog spremembe 406
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 2 – točka 21
Direktiva 2009/138/ES
Člen 111 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v skladu s členom 301a ter 
pod pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte, ki določajo količinske 
omejitve in merila primernosti sredstev. 
Navedeni delegirani akti se uporabljajo za 
sredstva, ki krijejo zavarovalno-tehnične 
rezervacije, ne pa za sredstva v zvezi s 
pogodbami življenjskega zavarovanja, če 
naložbeno tveganje nosijo imetniki polic. 
Te ukrepe bo pregledovala Komisija v 
povezavi z razvojem standardne formule 
in finančnih trgov.

2. Da bi zagotovil dosledno usklajevanje 
na področju zahtevanega solventnostnega 
kapitala, lahko organ EIOPA oblikuje 
osnutek regulativnih standardov, ki 
določajo količinske omejitve in merila 
primernosti sredstev, da bi obravnaval 
tveganja, ki jih podmodul ne obravnava 
ustrezno.

Organ EIOPA lahko Komisiji do 1. marca 
2012 predloži osnutek regulativnih 
tehničnih standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.
Navedeni regulativni tehnični standardi 
se lahko uporabljajo za sredstva, ki krijejo 
zavarovalno-tehnične rezervacije, ne pa za 
sredstva v zvezi s pogodbami življenjskega 
zavarovanja, če naložbeno tveganje nosijo 
imetniki polic. Te regulativne tehnične 
standarde lahko pregleda Komisija 
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v povezavi z razvojem standardne formule 
in finančnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 407
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 25 a (novo)
Direktiva 2009/139/ES
Člen 129 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) V členu 129(4) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
"Za namene izračuna mej iz odstavka 3 
podjetjem ni treba izračunati zahtevanega 
solventnostnega kapitala za vsako 
četrtletje."

Or. en

Predlog spremembe 408
Miguel Portas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 29
Direktiva 2009/138/ES
Člen 135 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitev, meritev, nadzor in 
upravljanje tveganj ter poročanje o 
tveganjih, ki izhajajo iz naložb v povezavi 
s prvim pododstavkom člena 132(2);

(a) opredelitev, meritev, nadzor in 
upravljanje tveganj ter notranje poročanje 
o tveganjih, ki izhajajo iz naložb v 
povezavi s prvim pododstavkom 
člena 132(2);

Or. pt
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Predlog spremembe 409
Miguel Portas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 29
Direktiva 2009/138/ES
Člen 135 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev, meritev, nadzor in 
upravljanje tveganj ter poročanje o 
posebnih tveganjih, ki izhajajo iz naložb v 
izvedene instrumente in sredstva iz 
drugega pododstavka člena 132(4).

(b) opredelitev, meritev, nadzor in 
upravljanje tveganj ter notranje poročanje 
o posebnih tveganjih, ki izhajajo iz naložb 
v izvedene instrumente in sredstva iz 
drugega pododstavka člena 132(4).

Or. pt

Predlog spremembe 410
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru izjemnega padca na finančnih 
trgih, kot ga ugotovi organ EIOPA v 
skladu s tem odstavkom, lahko nadzorni 
organ podaljša obdobje iz drugega 
pododstavka odstavka 3 za ustrezno 
časovno obdobje, ob upoštevanju vseh 
relevantnih dejavnikov.

V primeru izjemnega padca na finančnih 
trgih lahko nadzorni organ ob upoštevanju 
vseh ustreznih dejavnikov za ustrezno 
časovno obdobje podaljša obdobje iz 
drugega pododstavka odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 411
Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na pooblastila organa EIOPA po 
členu 18 Uredbe .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta organ EIOPA na 
zahtevo zadevnega nadzornega organa 
naslovi na nadzorni organ, ki je postavil 
zahtevo, posamezno odločbo, s katero 
razglasi obstoj izjemnega padca na 
finančnih trgih. Izjemni padec na 
finančnih trgih obstaja, kadar ena ali več 
zavarovalnic ali pozavarovalnic ne more 
izpolniti zahtev iz odstavka 3 tega člena v 
roku, določenem v navedenem odstavku, 
zaradi padca na finančnih trgih, ki je 
nepredviden, oster in precejšen, drugačen 
od upada rasti, ki se pojavlja kot del 
gospodarskega cikla, in je že močno in 
negativno vplival na finančni položaj ene 
ali več zavarovalnic in pozavarovalnic, ki 
skupno pomenijo znaten del 
zavarovalniškega ali pozavarovalniškega 
trga v eni ali več državah članicah.

Ne glede na pooblastila organa EIOPA po 
členu 18 Uredbe (EU) No 1094/2010 organ 
EIOPA lahko izda priporočilo v skladu s 
členom 16 Uredbe (EU) 1094/2010, kjer 
navede, da po njegovem mnenju izjemen
padec na finančnih trgih obstaja, kadar je
ta padec nepredviden, oster in precejšen, 
drugačen od upada rasti, ki se pojavlja kot 
del gospodarskega cikla, in je že močno in 
negativno vplival na finančni položaj ene 
ali več zavarovalnic in pozavarovalnic, ki 
skupno pomenijo znaten del 
zavarovalniškega ali pozavarovalniškega 
trga v eni ali več državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 412
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na pooblastila organa EIOPA po 
členu 18 Uredbe .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta organ EIOPA na 
zahtevo zadevnega nadzornega organa 
naslovi na nadzorni organ, ki je postavil

Ne glede na pooblastila organa EIOPA po 
členu 18 Uredbe (EU) št. 1094/2010 organ 
EIOPA za namen tega odstavka na zahtevo 
zadevnega nadzornega organa naslovi na 
nadzorni organ, ki je postavil zahtevo, 
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zahtevo, posamezno odločbo, s katero 
razglasi obstoj izjemnega padca na 
finančnih trgih. Izjemni padec na finančnih 
trgih obstaja, kadar ena ali več 
zavarovalnic ali pozavarovalnic ne more 
izpolniti zahtev iz odstavka 3 tega člena v 
roku, določenem v navedenem odstavku, 
zaradi padca na finančnih trgih, ki je 
nepredviden, oster in precejšen, drugačen 
od upada rasti, ki se pojavlja kot del 
gospodarskega cikla, in je že močno in 
negativno vplival na finančni položaj ene 
ali več zavarovalnic in pozavarovalnic, ki 
skupno pomenijo znaten del 
zavarovalniškega ali pozavarovalniškega 
trga v eni ali več državah članicah.

posamezno odločbo, s katero razglasi 
obstoj izjemnega padca na finančnih trgih.
Izjemni padec na finančnih trgih obstaja, 
kadar ena ali več zavarovalnic ali 
pozavarovalnic ne more izpolniti zahtev iz 
odstavka 3 tega člena v roku, določenem v 
navedenem odstavku, zaradi padca na 
finančnih trgih, ki je nepredviden, oster in 
precejšen, drugačen od upada rasti, ki se 
pojavlja kot del gospodarskega cikla, in je 
že močno in negativno vplival na finančni 
položaj ene ali več zavarovalnic in 
pozavarovalnic, ki skupno pomenijo znaten 
del zavarovalniškega ali 
pozavarovalniškega trga v eni ali več 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 413
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA najmanj enkrat na mesec 
pregleda, ali se na dan pregleda še vedno 
uporabljajo pogoji iz četrtega pododstavka, 
in razveljavi navedeno odločbo, če ni več 
izpolnjen eden ali več pogojev iz četrtega 
pododstavka, na katerih je temeljila 
odločba. V ta namen organ EIOPA naslovi 
na zadevni nadzorni organ posamezno
odločbo, s katero razglasi obstoj izjemnega 
padca na finančnih trgih.

Organ EIOPA najmanj enkrat na mesec 
pregleda, ali se na dan pregleda še vedno 
uporabljajo pogoji iz četrtega pododstavka, 
in razveljavi navedeno priporočilo, če ni 
več izpolnjen eden ali več pogojev iz 
četrtega pododstavka, na katerih je
temeljilo priporočilo. V ta namen organ 
EIOPA naslovi na zadevni nadzorni organ 
posamezno priporočilo, s katerim razglasi 
obstoj izjemnega padca na finančnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 414
Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni organi si na vse mogoče načine 
prizadevajo za uskladitev s priporočili 
organa EIOPA.

Or. en

Predlog spremembe 415
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevni nadzorni organi brez poseganja v 
njihove pristojnosti naredijo vse, kar je v 
njihovi moči, da kolegij nadzornikov 
obvestijo glede svoje odločitve o zavrnitvi 
podaljšanja obdobja iz odstavka 4.

Or. en

Predlog spremembe 416
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru, da ustrezni nadzorni organ 
zavrne podaljšanje obdobja iz odstavka 4, 
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mnenja kolegija nadzornikov o tem pa so 
deljena, se nadzornik skupine ali 
katerikoli drugi nadzorni organ o tem 
lahko posvetuje z organom EIOPA. Z 
njim se posvetuje en mesec, o tem pa so 
obveščeni zadevni nadzorni organi. Kadar 
je opravljeno posvetovanje z organom 
EIOPA, zadevni nadzorni organ pred 
sprejetjem odločitve ustrezno preuči 
njegovo mnenje. V skladu s členom 19(2) 
Uredbe (EU) št. 1094/2010 organ EIOPA 
v tej fazi deluje kot posrednik.

Or. en

Predlog spremembe 417
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak ustrezni nadzorni organ v sedmih 
dneh po izdaji priporočila potrdi, ali ravna 
oziroma namerava ravnati v skladu z 
njim. Če nadzorni organ ne ravna 
oziroma ne namerava ravnati v skladu s 
priporočilom, o tem obvesti organ EIOPA 
in navede razloge za to odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 418
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavka 5 c in 5 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v kolegiju ni bil dosežen sporazum in 
če je nadzornik skupine ali kateri od 
zadevnih nadzornih organov v skladu s 
členom 19 Uredbe (EU)št. 1094/2010 ob 
koncu obdobja iz odstavka 6 tega člena 
zavrnitev nadzornega organa predložil 
organu EIOPA, zadevni nadzorni organ 
počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 19(3) navedene uredbe sprejme 
organ EIOPA, in v skladu z njo sprejme 
svojo odločitev.
Obdobje iz odstavka 5 ali 6 se šteje za 
obdobje usklajevanja v skladu s 
členom 19(2) navedene uredbe. Organ 
EIOPA sprejme odločitev v dveh mesecih. 
Zadeva se po izteku obdobja iz odstavka 5 
ali po sklenitvi sporazuma med 
nadzornimi organi ne predloži organu 
EIOPA.“

Or. en

Predlog spremembe 419
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 30 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 138 – odstavek 4 – pododstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA lahko objavi dejstvo, da 
nadzorni organ ne ravna ali ne namerava 
ravnati v skladu s priporočilom. Organ 
EIOPA se lahko tudi za vsak primer 
posebej odloči za objavo razlogov, ki jih je 
nadzorni organ navedel v zvezi z 
neupoštevanjem tega priporočila. 
Nadzorni organ je o takšni objavi vnaprej 
obveščen.
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Or. en

Predlog spremembe 420
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 32
Direktiva 2009/138/ES
Člen 155 – odstavek 3 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko nadzorni organ države 
članice gostiteljice zadevo predloži organu 
EIOPA in zahteva njegovo pomoč v skladu
s členom 19 Uredbe …/2010 [EIOPA]. V 
tem primeru lahko EIOPA ravna v skladu s 
pooblastili, ki so mu podeljena v 
navedenem členu.

Poleg tega lahko nadzorni organ države 
članice gostiteljice ali nadzorni organ 
matične države članice zadevo predloži 
organu EIOPA in zahteva njegovo pomoč 
v skladu z odstavki od 1 do 4 in 6 člena19
Uredbe (EU) št. 1094/2010. V tem primeru 
lahko organ EIOPA ravna v skladu s 
pooblastili, ki so mu podeljena v 
navedenem členu.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, ali je država članica gostiteljica ali matična država članica primernejša za 
posredovanje. Pooblastila države članice gostiteljice za posredovanje lahko predvsem v 
primeru obstoječih zavarovalnih pogodb ne zadostujejo, da bi lahko podjetju preprečila 
kršitev nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe 421
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 33
Direktiva 2009/138/ES
Člen 158 – odstavek 2 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko nadzorni organ države 
članice gostiteljice zadevo predloži organu 
EIOPA in zahteva njegovo pomoč v skladu
s členom 19 Uredbe …/2010 [EIOPA]. V 

Poleg tega lahko nadzorni organ matične
države članice ali nadzorni organ države 
članice gostiteljice zadevo predloži organu 
EIOPA in zahteva njegovo pomoč v skladu



AM\877719SL.doc 87/131 PE472.278v01-00

SL

tem primeru lahko EIOPA ravna v skladu s 
pooblastili, ki so mu podeljena v 
navedenem členu.

z odstavki od 1 do 4 in 6 člena19 Uredbe
(EU) št. 1094/2010. V tem primeru lahko 
EIOPA ravna v skladu s pooblastili, ki so 
mu podeljena v navedenem členu.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, ali je država članica gostiteljica ali matična država članica primernejša za 
posredovanje. Pooblastila države članice gostiteljice za posredovanje lahko predvsem v 
primeru obstoječih zavarovalnih pogodb ne zadostujejo, da bi lahko podjetju preprečila 
kršitev nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe 422
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 33 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 159

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Člen 159 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 159

Statistični podatki o čezmejnih 
dejavnostih

Vsaka zavarovalnica obvesti pristojni 
nadzorni organ svoje matične države 
članice o zneskih premij, odškodninskih 
zahtevkov in provizij, posebej za 
transakcije, izvedene iz naslova pravice 
do ustanavljanja in tistih, ki so izvedene 
iz naslova svobode opravljanja storitev, 
brez odbitka pozavarovanja, po državi 
članici in sicer:
(a) za neživljenjsko zavarovanje, po 
vrstah poslovanja, kot so določene v 
ustreznem delegiranem aktu;
(b) za neživljenjsko zavarovanje, za 
vsako vrsto poslovanja I do IX, kot so 
določene v ustreznem delegiranem aktu;
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Glede na zavarovalno vrsto 10 iz dela 
A Priloge I, ki ne vključuje prevoznikove 
odgovornosti zadevno podjetje navedeni 
nadzorni organ obvesti tudi 
o pogostosti in povprečnih stroških 
zahtevkov.
Nadzorni organ matične države članice 
posreduje podatke iz prvega in drugega 
pododstavka v primernem času 
nadzornim organom vsake države 
članice, ki to zahtevajo."

Or. en

Obrazložitev

Segmentacija za člen 159 bi morala biti skladna z vrstami poslovanja iz direktive Solventnost 
II, ne pa s skupinami.

Predlog spremembe 423
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in 
drugega pododstavka člena 134(1) se 
pozavarovalnim pogodbam, sklenjenim s 
podjetji s sedežem v tretjih državah, ki jim 
do 31. decembra 2012 verjetno ne bo 
uspelo v celoti izpolnjevati meril za oceno 
enakovrednosti režima solventnosti tretje 
države, na katera se sklicuje odstavek 1, v 
prehodnem obdobju dodeli enaka 
obravnava kot v členu 172(3) in drugem 
pododstavku člena 134(1). Obdobje traja 
največ 5 let od datuma iz prvega 
pododstavka člena 309(1) . To odstopanje 
se uporablja samo, če Komisija v skladu z 
odstavkom 6 sklene, da je tretja država 
izpolnila opredeljene pogoje.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 424
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in 
drugega pododstavka člena 134(1) se 
pozavarovalnim pogodbam, sklenjenim s 
podjetji s sedežem v tretjih državah, ki jim 
do 31. decembra 2012 verjetno ne bo 
uspelo v celoti izpolnjevati meril za oceno 
enakovrednosti režima solventnosti tretje 
države, na katera se sklicuje odstavek 1, v 
prehodnem obdobju dodeli enaka 
obravnava kot v členu 172(3) in drugem 
pododstavku člena 134(1). Obdobje traja 
največ 5 let od datuma iz prvega 
pododstavka člena 309(1) . To odstopanje 
se uporablja samo, če Komisija v skladu z 
odstavkom 6 sklene, da je tretja država 
izpolnila opredeljene pogoje.

4. Ne glede na odstavek 1 lahko Komisija 
v skladu s členom 301a in za omejeno 
obdobje ter ob pomoči organa EIOPA v 
skladu s členom 33(2) Uredbe (EU) 
št. 1094/2010 odloči, da je režim 
solventnosti tretje države, uporabljen za 
dejavnosti pozavarovanja podjetij, ki 
imajo sedež v tej tretji državi, enakovreden 
tistemu iz naslova I, če je tretja država 
izpolnila vsaj te pogoje:

(a) določila konvergenčni program za 
izpolnitev te obveznosti;
(b) so bili za izpolnitev te zaveze 
namenjeni zadostni viri;
(c) so bili sklenjeni sporazumi za 
izmenjavo zaupnih nadzornih informacij 
v skladu s členom 264;
(d) šteje se, da tretja država izpolnjuje 
temeljna načela, načela in standarde, ki 
jih je sprejela Mednarodna organizacija 
zavarovalnih nadzornikov (IAIS).
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Sklepi o začasni enakovrednosti 
upoštevajo poročila Komisije v skladu s 
členom 177. Te odločitve se redno 
revidirajo na podlagi poročil o napredku, 
ki jih pripravi zadevna tretja država in se 
vsakih šest mesecev predstavijo Komisiji 
in organu EIOPA, ki jih tudi ocenita.
Organ EIOPA objavi in redno posodablja 
seznam tretjih držav iz prvega 
pododstavka na svojem spletnem mestu.
Komisija lahko v skladu s členom 301a 
sprejme delegirane akte, ki podrobneje 
določajo pogoje iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 425
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in 
drugega pododstavka člena 134(1) se 
pozavarovalnim pogodbam, sklenjenim s 
podjetji s sedežem v tretjih državah, ki jim 
do 31. decembra 2012 verjetno ne bo 
uspelo v celoti izpolnjevati meril za oceno 
enakovrednosti režima solventnosti tretje 
države, na katera se sklicuje odstavek 1, v 
prehodnem obdobju dodeli enaka 
obravnava kot v členu 172(3) in drugem 
pododstavku člena 134(1). Obdobje traja 
največ 5 let od datuma iz prvega 
pododstavka člena 309(1) . To odstopanje 
se uporablja samo, če Komisija v skladu z 
odstavkom 6 sklene, da je tretja država 
izpolnila opredeljene pogoje.

4. Ne glede na odstavek 1 lahko Komisija 
v skladu s členom 301a in za omejeno 
obdobje ter ob pomoči organa EIOPA v 
skladu s členom 33(2) Uredbe (EU) št. 
1094/2010 odloči, da je režim solventnosti 
tretje države, uporabljen za dejavnosti 
pozavarovanja podjetij, ki imajo sedež v 
tej tretji državi, enakovreden tistemu iz 
naslova I ob upoštevanju naslednjih 
smernic:

(a) tretja država se je pisno zavezala 
Evropski uniji, da bo sprejela in izvajala 
režim solventnosti, ki ga je mogoče oceniti 
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kot enakovrednega v skladu z odstavkom 
2, pred iztekom tega obdobja;
(b) tretja država je določila konvergenčni 
program za izpolnitev te obveznosti;
(c) za izpolnitev te zaveze so bili 
namenjeni zadostni viri;
(d) sedanji solventnostni režim tretje 
države temelji ali bo temeljil na tveganjih 
in gospodarskem vrednotenju sredstev in 
obveznosti;
(e) sklenjeni so bili sporazumi za 
izmenjavo zaupnih nadzornih informacij 
v skladu s členom 264;
(f) šteje se, da tretja država izpolnjuje 
temeljna načela, ki jih je sprejela 
Mednarodna organizacija zavarovalnih 
nadzornikov.
Sklepi o začasni enakovrednosti 
upoštevajo poročila Komisije v skladu s 
členom 177. Te odločitve se redno 
revidirajo na podlagi poročil o napredku, 
ki jih pripravi organ EIOPA in se vsakih 
šest mesecev predstavijo Komisiji, ki jih 
tudi oceni.
Organ EIOPA objavi in redno posodablja 
seznam tretjih držav iz prvega 
pododstavka na svojem spletnem mestu.
Komisija lahko v skladu s členom 301a 
sprejme delegirane akte, ki podrobneje 
določajo smernice iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 426
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in drugega 
pododstavka člena 134(1) se 
pozavarovalnim pogodbam, sklenjenim s 
podjetji s sedežem v tretjih državah, ki jim 
do 31. decembra 2012 verjetno ne bo 
uspelo v celoti izpolnjevati meril za oceno 
enakovrednosti režima solventnosti tretje 
države, na katera se sklicuje odstavek 1, v 
prehodnem obdobju dodeli enaka 
obravnava kot v členu 172(3) in drugem 
pododstavku člena 134(1). Obdobje traja 
največ 5 let od datuma iz prvega 
pododstavka člena 309(1) . To odstopanje 
se uporablja samo, če Komisija v skladu z 
odstavkom 6 sklene, da je tretja država 
izpolnila opredeljene pogoje.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in drugega 
pododstavka člena 134(1) se 
pozavarovalnim pogodbam, sklenjenim s 
podjetji s sedežem v tretjih državah, ki jim 
do 31. decembra 2012 verjetno ne bo 
uspelo v celoti izpolnjevati meril za oceno 
enakovrednosti režima solventnosti tretje 
države, na katera se sklicuje odstavek 1, v 
prehodnem obdobju dodeli enaka 
obravnava kot v členu 172(3) in drugem 
pododstavku člena 134(1). Obdobje traja 
največ 5 let od datuma iz prvega 
pododstavka člena 309(1). Komisija lahko 
to obdobje podaljša za nadaljnji dve leti, 
če tretja država ne izpolni svojih 
obveznosti, pa vendar doseže dober 
napredek. To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 6
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.

(to velja tudi za člena 227 in 260 Direktive 
2009/138/ES)

Or. en

Obrazložitev

Pravni postopki in regulativne spremembe, ki so potrebni za zagotovitev enakovrednosti 
sistema, zahtevajo določeno stopnjo fleksibilnosti.  S tem bi zagotovili, da je po koncu 
prehodnega obdobja dosežen cilj enakovrednosti. V nasprotnem primeru bodo le kasneje 
nastali pomisleki glede enakih konkurenčnih pogojev in oviranja poslovanja.

Predlog spremembe 427
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko v skladu s členom 301a 5. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
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ter pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki v zvezi z 
odstavkom 4 podrobno opredelijo trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 5 let, in pogoje, ki 
jih mora izpolniti tretja država. Ti pogoji 
zajemajo zaveze, ki jih dajo nadzorni 
organi, približevanje enakovrednemu 
režimu v določenem časovnem obdobju, 
obstoječo ali nameravano vsebino režima
in vprašanja sodelovanja, izmenjave 
informacij ter obveznost poslovne 
skrivnosti.

ter pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki v zvezi z 
odstavkom 4 podrobno opredelijo trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 5 let, in pogoje, ki 
jih mora izpolniti tretja država. Ti pogoji 
zajemajo zaveze, ki jih dajo nadzorni 
organi, približevanje enakovrednemu 
režimu v določenem časovnem obdobju in 
vprašanja sodelovanja, izmenjave 
informacij ter obveznost poslovne 
skrivnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pravni postopki in regulativne spremembe, ki so potrebni zs usmeritev sistema v 
enakovrednost, zahtevajo določeno stopnjo fleksibilnosti.  S tem bi zagotovili, da je po koncu 
prehodnega obdobja dosežen cilj enakovrednosti. V nasprotnem primeru bodo le kasneje 
nastali pomisleki glede enakih konkurenčnih pogojev in oviranja poslovanja.

Predlog spremembe 428
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 35 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 172 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V členu 172 se doda naslednji 
odstavek:
„6a. Po treh letih prehodnega obdobja 
Komisija začne pregled napredka tretje 
države glede enakovrednosti, ocenjene na 
podlagi naslednjih mejnikov:
(a) solventnostni režim tretje države 
temelji na tveganjih
(b) tretja država ima neodvisen sistem 
nadzorovanja, ki temelji na načelih 
Mednarodne organizacije zavarovalnih 
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nadzornikov (IAIS)
(c) tretja država ima zavarovalni trg, odprt 
za zavarovalnice oziroma pozavarovalnice 
s sedežem na ozemlju v jurisdikciji drugih 
držav.
V skladu z rezultati pregleda lahko 
Komisija na koncu petletnega prehodnega 
obdobja to obdobje podaljša za nadaljnjih 
pet let.
Po petih letih se lahko prehodno obdobje 
podaljša za nadaljnjih pet let, če je je 
tretja država dosegla napredek glede 
enakovrednosti.“

Or. en

Obrazložitev

Obdobje 5 let zaradi dolgoročne narave zavarovalništva in pomembnosti, da lahko konkurira 
na določenem trgu, ne zadostuje. Potrebna je večja gotovost, zato mora obstajati možnost 
podaljšanja tega obdobja za nadaljnih pet let, če država doseže napredek glede 
enakovrednosti. Ne smemo pozabiti, da je EU Solventnost II razvijala več kot 15 let. 

Predlog spremembe 429
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 38
Direktiva 2009/138/ES
Člen 216 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
in pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki opredeljujejo 
okoliščine, v katerih se lahko sprejme 
odločitev iz odstavka 1.

7. Organ EIOPA lahko oblikuje 
regulativne tehnične standarde, ki 
opredeljujejo okoliščine, v katerih se lahko 
sprejme odločitev iz odstavka 1.

Organ EIOPA Komisiji predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje teh regulativnih tehničnih 
standardov v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.



AM\877719SL.doc 95/131 PE472.278v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 430
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 40
Direktiva 2009/138/ES
Člen 227 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta nadzornik skupine se pri tem posvetuje 
z drugimi zadevnimi nadzornimi organi in 
organom EIOPA pred sprejetjem sklepa o 
enakovrednosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 431
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 41
Direktiva 2009/138/ES
Člen 227 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
in pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki določajo 
merila za oceno, ali je režim solventnosti v 
tretji državi enakovreden tistemu iz 
Poglavja VI Naslova I.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 432
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 42
Direktiva 2009/138/ES
Člen 227 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 1 lahko države članice za 
obdobje omogočijo, da se v izračunih 
solventnosti skupine za podjetje iz 
navedenega pododstavka upoštevajo 
zahtevani solventnostni kapital in lastna 
sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za ta 
zahtevani kapital, kot jih določa zadevna 
tretja država. Obdobje traja največ 5 let od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1) . To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 7 
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 433
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 42
Direktiva 2009/138/ES
Člen 227 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 1 lahko države članice za 
obdobje omogočijo, da se v izračunih 
solventnosti skupine za podjetje iz 
navedenega pododstavka upoštevajo 
zahtevani solventnostni kapital in lastna 
sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za ta 
zahtevani kapital, kot jih določa zadevna 
tretja država. Obdobje traja največ 5 let od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1) . To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 7 
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.

6. Brez poseganja v odstavek 5(2) lahko 
Komisija v skladu s členom 301a in za 
omejeno obdobje ter ob pomoči organa 
EIOPA v skladu s členom 33(2) Uredbe 
(EU) št. 1094/2010 odloči, da je nadzorni 
sistem tretje države, ki se uporablja za 
podjetja s sedežem v tej tretji državi, 
enakovreden tistemu iz poglavja IV 
naslova I, pri čemer upošteva naslednje 
smernice:

(a) tretja država se je Evropski uniji pisno 
zavezala, da bo sprejela in izvajala 
nadzorni sistem, ki ga je mogoče oceniti 
kot enakovrednega v skladu z odstavkom 
2 pred iztekom tega obdobja;
(b) tretja država je določila konvergenčni 
program za izpolnitev te zaveze;
(c) za izpolnitev te zaveze so bili 
namenjeni zadostni viri;
(d) sedanji nadzorni sistem tretje države 
temelji ali bo temeljil na tveganjih in 
ekonomskem vrednotenju sredstev in 
obveznosti;
(e) sklenjeni so sporazumi za izmenjavo 
zaupnih nadzornih informacij v skladu s 
členom 264;
(f) tretja država po oceni izpolnjuje 
temeljna načela, ki jih je sprejela 
Mednarodna organizacija zavarovalnih 
nadzornikov (IAIS).
Sklepi o začasni enakovrednosti 
upoštevajo poročila Komisije v skladu s 
členom 177. Ti sklepi se redno revidirajo 
na podlagi poročil organa EIOPA o 
napredku, ki se dvakrat na leto predložijo 
Komisiji v oceno.
Organ EIOPA na svoji spletni strani 
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objavi in posodablja seznam vseh tretjih 
držav iz tega člena.
Komisija lahko v skladu s členom 301a 
sprejme delegirane akte, ki podrobneje 
določajo smernice iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 434
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 42 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 227 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) V členu 227 se doda naslednji 
odstavek:
„8a. Po treh letih prehodnega obdobja 
Komisija začne pregled napredka tretje 
države glede enakovrednosti, ocenjene na 
podlagi naslednjih mejnikov:
(a) solventnostni režim tretje države 
temelji na tveganjih
(b) tretja država ima neodvisen sistem 
nadzorovanja, ki temelji na načelih 
Mednarodne organizacije zavarovalnih 
nadzornikov (IAIS)
(c) tretja država ima zavarovalni trg, odprt 
za zavarovalnice oziroma pozavarovalnice 
s sedežem na ozemlju v jurisdikciji drugih 
držav.
V skladu z rezultati pregleda lahko 
Komisija na koncu petletnega prehodnega 
obdobja to obdobje podaljša za nadaljnjih 
pet let.
Po petih letih se lahko prehodno obdobje 
podaljša za nadaljnjih pet let, če je je 
tretja država dosegla napredek glede 
enakovrednosti.“
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Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: Obdobje 5 let zaradi dolgoročne narave zavarovalništva in pomembnosti, da 
lahko konkurira na določenem trgu, ne zadostuje. Potrebna je večja gotovost, zato mora 
obstajati možnost podaljšanja tega obdobja za nadaljnjih pet let, če država doseže napredek 
glede enakovrednosti. Ne smemo pozabiti, da je EU Solventnost II razvijala več kot 15 let. 

Predlog spremembe 435
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 42 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 230 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42 a) V členu 230(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Zahtevani solventnostni kapital na 
ravni skupine, ki temelji na 
konsolidiranih podatkih (konsolidirani 
zahtevani solventnostni kapital skupine), 
se izračuna po standardni formuli ter po 
potrebi po odobrenem notranjem modelu, 
na način, ki je opisan v členu 100 in 
skladen s splošnimi načeli iz pododdelkov 
1 in 2 oddelka 4 poglavja VI naslova I ter 
pododdelkoma 1 in 3 oddelka 4 poglavja 
VI naslova I.

Or. en

Obrazložitev

S krizo so se pokazale nevarnosti prevelike odvisnosti od notranjih modelov. Ta predlog 
spremembe zagotavlja, da se standardna formula vedno izračuna, zato da se a) omogoči 
primerjava med zavarovalnicami, b) omogoči primerjava rezultatov notranjega modela s 
standardno formulo, da bi pozornost pri nadzoru usmerili na poglavitne razlike ter zagotovili 
boljše informacije o prednostih in slabostih tako notranjega kot zakonodajnega modela, ter c) 
zagotovi regulativna meja za rezultate notranjega modela.
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Predlog spremembe 436
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 2 – točka 44
Direktiva 2009/138/ES
Člen 234

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s členom 301a ter pod 
pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte, ki opredeljujejo tehnična 
načela in metode iz členov od 220 do 229 
ter uporabo členov od 230 do 233, da se
zagotovi enotna uporaba znotraj Unije.

Organ EIOPA pripravi osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
opredeljujejo tehnična načela in metode iz 
členov od 220 do 229 ter uporabo členov 
od 230 do 233, pri čemer se bo upoštevala 
ekonomska specifičnost posameznih 
pravnih struktur, da bi zagotovil dosledno 
uskladitev tega člena.
Organ EIOPA Komisiji do 1. marca 2012 
predloži osnutek regulativnih tehničnih 
standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1094/2010.

Or. en

Predlog spremembe 437
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 54 – točka a a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 248 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. V kolegiju nadzornikov lahko 
sodelujejo tudi nadzorni organi 
pomembnih podružnic in povezanih 
podjetij. To sodelovanje je omejeno le na 
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doseganje cilja glede učinkovite izmenjave 
informacij.
Nadzornik skupine lahko po potrebi 
ustrezne centralne banke Evropskega 
sistema centralnih bank (tudi Evropsko 
centralno banko) povabi k sodelovanju v 
dejavnostih kolegija nadzornikov, če se te 
dejavnosti navezujejo na opravljanje 
njihovih posameznih nalog.
Zaradi učinkovitega delovanja kolegija 
nadzornikov se lahko zahteva, da nekatere 
dejavnosti opravlja manjše število 
nadzornih organov znotraj kolegija.
Člani kolegija nadzornikov so nadzornik 
skupine in nadzorni organi vseh držav 
članic, v katerih se nahaja glavni sedež  
vseh hčerinskih podjetij.
V kolegiju nadzornikov lahko sodelujejo 
tudi nadzorni organi pomembnih 
podružnic in povezanih podjetij. To 
sodelovanje je omejeno le na doseganje 
cilja glede učinkovite izmenjave 
informacij.
Nadzornik skupine lahko po potrebi 
ustrezne centralne banke Evropskega 
sistema centralnih bank (tudi Evropsko 
centralno banko) povabi k sodelovanju v 
dejavnostih kolegija nadzornikov, če se te 
dejavnosti navezujejo na opravljanje 
njihovih posameznih nalog.
Zaradi učinkovitega delovanja kolegija 
nadzornikov se lahko zahteva, da nekatere 
dejavnosti opravlja manjše število 
nadzornih organov znotraj kolegija.“

Or. en

Obrazložitev

Evropsko centralno banko in ustrezne nacionalne centralne banke Evropskega sistema 
centralnih bank se lahko povabi k sodelovanju pri delu kolegija nadzornikov, če se to delo 
navezuje na izvajanje njihovih nalog, na primer v zvezi nalogo prispevanja centralnih bank k 
finančni stabilnosti.
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Predlog spremembe 438
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izvede nadzorni organ, ki bi 
bil nadzornik skupine, če bi se uporabljala 
merila iz člena 247(2), in sicer na zahtevo 
matičnega podjetja ali katere koli 
zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki je 
pridobila dovoljenje v Uniji, ali na lastno 
pobudo, razen če je Komisija predhodno 
odločila o enakovrednosti zadevne tretje 
države. Ta nadzorni organ se pri tem 
posvetuje z drugimi zadevnimi nadzornimi 
organi in organom EIOPA pred 
sprejetjem odločitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 439
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka a
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izvede nadzorni organ, ki bi bil 
nadzornik skupine, če bi se uporabljala 
merila iz člena 247(2), in sicer na zahtevo 
matičnega podjetja ali katere koli 
zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki je 
pridobila dovoljenje v Uniji, ali na lastno 

Preverjanje izvede nadzorni organ, ki bi bil 
nadzornik skupine, če bi se uporabljala 
merila iz člena 247(2) (v nadaljevanju: 
namestnik nadzornika skupine), in sicer 
na zahtevo matičnega podjetja ali katere 
koli zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki 
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pobudo, razen če je Komisija predhodno 
odločila o enakovrednosti zadevne tretje 
države. Ta nadzorni organ se pri tem 
posvetuje z drugimi zadevnimi nadzornimi 
organi in organom EIOPA pred sprejetjem 
odločitve.

je pridobila dovoljenje v Uniji, ali na lastno 
pobudo, razen če je Komisija predhodno 
odločila o enakovrednosti zadevne tretje 
države. Namestnik nadzornika skupine 
sodeluje z organom EIOPA v skladu s 
členom 33(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010.
Ta namestnik nadzornika skupine se pred 
sprejetjem odločitve o enakovrednosti pri 
tem posvetuje z drugimi zadevnimi 
nadzornimi organi, pri čemer mu pomaga 
organ EIOPA. Ta odločitev se sprejme v 
skladu z merili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 2. Namestnik nadzornika 
skupine ne sprejme nobene odločitve v 
zvezi s tretjo državo, ki bi bila v nasprotju 
s kakršno koli predhodno sprejeto 
odločitvijo v zvezi s to tretjo državo.
Če se nadzorni organi ne strinjajo z 
odločitvijo, sprejeto v skladu z odstavkom 
2, lahko to zadevo predložijo organu 
EIOPA in zahtevajo njegovo pomoč v 
skladu z odstavki od 1 do 3 in 6 Uredbe 
(EU) št. 1049/2010 v treh mesecih po tem, 
ko namestnik nadzornika skupine poda 
obvestilo o odločitvi. V tem primeru lahko 
organ EIOPA ravna v skladu s pooblastili, 
ki so mu podeljena v navedenem členu.

Or. en

Predlog spremembe 440
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka b
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
in pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki določajo 
merila za oceno, ali je bonitetni režim za 
nadzor skupin v tretji državi enakovreden 

črtano
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tistemu iz tega naslova.

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 441
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka c 
Direktiva 2009/138/ES 
Člen 260 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doda se naslednji odstavek 4: črtano
„4. Z odstopanjem od člena 261(1), 
prvega odstavka člena 262(1) in drugega 
odstavka člena 263 se lahko države 
članice v prehodnem obdobju opirajo na 
nadzor skupine, ki ga opravljajo nadzorni 
organi tretje države. Obdobje traja največ 
5 let od datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1) . To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 5 
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.“

Or. en

Predlog spremembe 442
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka c
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doda se odstavek 4 črtano
„4. Z odstopanjem od člena 261(1), 
prvega odstavka člena 262(1) in drugega 
odstavka člena 263 se lahko države 
članice v prehodnem obdobju opirajo na 
nadzor skupine, ki ga opravljajo nadzorni 
organi tretje države. Obdobje traja največ 
5 let od datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1) . To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 5 
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.“

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka c
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 261(1), prvega 
odstavka člena 262(1) in drugega odstavka 
člena 263 se lahko države članice v 
prehodnem obdobju opirajo na nadzor 
skupine, ki ga opravljajo nadzorni organi 
tretje države. Obdobje traja največ 5 let od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1). To odstopanje se uporablja 
samo, če Komisija v skladu z odstavkom 5
sklene, da je tretja država izpolnila 
opredeljene pogoje.

4. Z odstopanjem od člena 261(1), prvega 
odstavka člena 262(1) in drugega odstavka 
člena 263 se lahko države članice v 
prehodnem obdobju opirajo na nadzor 
skupine, ki ga opravljajo nadzorni organi 
tretje države, nad zavarovalnicami in 
pozavarovalnicami, katerih matično 
podjetje ima 1. januarja 2014 sedež zunaj 
Skupnosti v okoliščinah, ki niso zajete v 
odstavku 5. Obdobje traja od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2018 ali do datuma, 
na katerega se v skladu z odstavkom 2 
tega člena za bonitetni režim te tretje 
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države šteje, da je enakovreden 
bonitetnemu režimu iz tega naslova, kar 
koli nastopi prej. To odstopanje se 
uporablja samo, če Komisija v skladu z 
odstavkom 7 sklene, da je tretja država 
izpolnila opredeljene pogoje.

Komisija najpozneje tri leta po 1. januarju 
2014 za vsako tretjo državo, v zvezi s 
katero je sprejela odločitev v skladu z 
odstavkom 7, oceni napredek, ki ga je ta 
država dosegla na področju konvergence 
k enakovrednemu režimu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva delo Sveta v zvezi s tretjimi državami.

Predlog spremembe 444
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka c
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje tri leta po 1. januarju 
2014 in vsaka tri leta za vsako tretjo 
državo, v zvezi s katero je sprejela 
odločitev v skladu z odstavkom 7, oceni 
napredek, ki ga je ta država dosegla na 
področju konvergence k enakovrednemu 
režimu.

Or. en

Predlog spremembe 445
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka d
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 5: črtano
„5. Komisija lahko v skladu s 
členom 301a ter pod pogoji iz členov 301b 
in 301c sprejme delegirane akte, ki v zvezi 
z odstavkom 4 podrobno opredelijo 
trajanje prehodnega obdobja, ki je lahko 
krajše od maksimalnega obdobja 5 let, in 
pogoje, ki jih mora izpolniti tretja država. 
Ti pogoji zajemajo zaveze, ki jih dajo 
nadzorni organi, približevanje 
enakovrednemu režimu v določenem 
časovnem obdobju, obstoječo ali 
nameravano vsebino režima in vprašanja 
sodelovanja, izmenjave informacij ter 
obveznost poslovne skrivnosti.“

Or. en

Predlog spremembe 446
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka d
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 5: črtano
5. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
ter pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki v zvezi z 
odstavkom 4 podrobno opredelijo trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 5 let, in pogoje, ki 
jih mora izpolniti tretja država. Ti pogoji 
zajemajo zaveze, ki jih dajo nadzorni 
organi, približevanje enakovrednemu 
režimu v določenem časovnem obdobju, 
obstoječo ali nameravano vsebino režima 
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in vprašanja sodelovanja, izmenjave 
informacij ter obveznost poslovne 
skrivnosti.

Or. en

Obrazložitev

Enakovrednost tretje države je vprašanje, ki bi ga bilo treba vključiti v izvedbene ukrepe 
direktive Solventnost II.

Predlog spremembe 447
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka d
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko v skladu s členom 301a 
ter pod pogoji iz členov 301b in 301c 
sprejme delegirane akte, ki v zvezi z 
odstavkom 4 podrobno opredelijo trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 5 let, in pogoje, ki 
jih mora izpolniti tretja država. Ti pogoji 
zajemajo zaveze, ki jih dajo nadzorni 
organi, približevanje enakovrednemu 
režimu v določenem časovnem obdobju, 
obstoječo ali nameravano vsebino režima 
in vprašanja sodelovanja, izmenjave 
informacij ter obveznost poslovne 
skrivnosti.

5. Brez poseganja v odstavek 4(2) lahko 
Komisija v skladu s členom 301a in za 
omejeno obdobje ter ob pomoči organa 
EIOPA v skladu s členom 33(2) Uredbe 
(EU) št. 1094/2010 odloči, da je nadzorni 
sistem tretje države, ki se uporablja za 
podjetja s sedežem v tej tretji državi, 
enakovreden tistemu iz tega poglavja, pri 
čemer upošteva naslednje smernice:

(a) tretja država se je Evropski uniji pisno 
zavezala, da bo sprejela in izvajala 
nadzorni sistem, ki ga je mogoče oceniti 
kot enakovrednega v skladu z odstavkom 
3 pred iztekom tega obdobja;
(b) tretja država je določila konvergenčni 
program za izpolnitev te zaveze;
(c) za izpolnitev te zaveze so bili 
namenjeni zadostni viri;
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(d) sedanji nadzorni sistem tretje države 
temelji ali bo temeljil na tveganjih in 
ekonomskem vrednotenju sredstev in 
obveznosti;
(e) sklenjeni so sporazumi za izmenjavo 
zaupnih nadzornih informacij v skladu s 
členom 264;
(f) tretja država po oceni izpolnjuje 
temeljna načela, ki jih je sprejela 
Mednarodna organizacija zavarovalnih 
nadzornikov (IAIS).
Sklepi o začasni enakovrednosti 
upoštevajo poročila Komisije v skladu s 
členom 177. Ti sklepi se redno revidirajo 
na podlagi poročil organa EIOPA o 
napredku, ki se dvakrat na leto predložijo 
Komisiji in organu EIOPA v oceno.
Organ EIOPA na svoji spletni strani 
objavi in posodablja seznam vseh tretjih 
držav iz tega člena.
Komisija lahko v skladu s členom 301a 
sprejme delegirane akte, ki podrobneje 
določajo smernice iz prvega pododstavka.
Ko Komisija sprejme sklep v zvezi s tretjo 
državo v skladu s prvim pododstavkom, 
velja ta sklep za dokončnega za namene 
preverjanja iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 448
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka e
Direktiva 2009/138/ES 
Člen 260 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) doda se naslednji odstavek 6: črtano
„6. Komisija lahko v zvezi z bonitetnimi 
režimi tretjih držav iz odstavka 4 sprejme 
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sklep, da je tretja država izpolnila pogoje 
iz odstavka 4 in delegiranega akta.
Navedeni sklepi se sprejmejo po 
posvetovanju z Evropskim odborom za 
zavarovanja in poklicne pokojnine ter v 
skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 301(2). Sklepi se redno 
pregledujejo.“

Or. en

Predlog spremembe 449
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 62 – točka e
Direktiva 2009/138/ES
Člen 260 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Po treh letih prehodnega obdobja 
Komisija začne pregled napredka tretje 
države glede enakovrednosti, ocenjene na 
podlagi naslednjih mejnikov:
(a) solventnostni režim tretje države 
temelji na tveganjih
(b) tretja država ima neodvisen sistem 
nadzorovanja, ki temelji na načelih 
Mednarodne organizacije zavarovalnih 
nadzornikov (IAIS)
(c) tretja država ima zavarovalni trg, odprt 
za zavarovalnice oziroma pozavarovalnice 
s sedežem na ozemlju v jurisdikciji drugih 
držav.
V skladu z rezultati pregleda lahko 
Komisija na koncu petletnega prehodnega 
obdobja to obdobje podaljša za nadaljnjih 
pet let.
Po petih letih se lahko prehodno obdobje 
podaljša za nadaljnjih pet let, če je je 
tretja država dosegla napredek glede 
enakovrednosti.
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Or. en

Obrazložitev

Obdobje 5 let zaradi dolgoročne narave zavarovalništva in pomembnosti, da lahko konkurira 
na določenem trgu, ne zadostuje. Potrebna je večja gotovost, zato mora obstajati možnost 
podaljšanja tega obdobja za nadaljnih pet let, če država doseže napredek glede 
enakovrednosti. Ne smemo pozabiti, da je EU Solventnost II razvijala več kot 15 let. 

Predlog spremembe 450
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 69 a (novo)
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69a) V členu 308 se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Države članice od 1. januarja 2013 
zagotovijo, da imajo nadzorni organi 
zadostna pooblastila za obravnavo vlog za 
dovoljenje izračuna zahtevanega 
solventnostnega kapitala na podlagi 
notranjega modela in da te vloge morajo 
obravnavati.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja ne smejo biti kaznovana s prepovedjo uporabe njihovega notranjega modela, ker 
zakonodajalec ni pravočasno obravnaval njihove vloge. Ob upoštevanju, da bi pregled vloge, 
vključno z morebitnim posegom organa EIOPA, trajal največ 9 mesecev, morajo imeti 
zakonodajalci možnost, da vloge za uporabo notranjega modela obravnavajo 
1. januarja 2013. S tem se zagotovi, da bo postopek zaključen pravočasno za začetek 
izvajanja 1. januarja 2014.

Predlog spremembe 451
Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(3), se člen 41(1) in 
člen 41(3) ne uporabljata največ 3 leta od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1).

3. Države članice do 1. januarja 2014 
zagotovijo, da bodo za zavarovalništvo in 
pozavarovalništvo še naprej veljale 
kapitalske zahteve in zahteve za 
poročanje, ki na ozemlju v njihovi 
jurisdikciji veljajo pred 1. januarjem 
2013.
Brez poseganja v prejšnji odstavek lahko 
nadzorni organi od zavarovalnic in 
pozavarovalnic ad hoc zahteva, da 
izračunajo vse ali le del z naslednjega 
seznama: zahtevani solventnosti kapital, 
zahtevani minimalni kapital in znesek 
lastnih sredstev ter določijo bilanco stanja 
v skladu s to direktivo, in da informacije o 
tem posredujejo nadzornim organom.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 452
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(3), se člen 41(1) in 
člen 41(3) ne uporabljata največ 3 leta od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1).

3. V skladu s členom 308b zavarovalnice 
in pozavarovalnice s 1. julijem 2013:

a) izračunajo oceno vrednosti 
zahtevanega solventnostnega kapitala, 
zahtevanega minimalnega kapitala, višine 
lastnih sredstev in izkaza stanja v skladu s 
to direktivo ter te podatke posredujejo 
nadzornim organom;
b) izpolnjujejo zahteve glede zagotavljanja 
informacij v okviru letnega poročanja 
nadzornim organom v skladu s členom 
35; države članice lahko opustijo izvajanje 
zahteve glede zagotavljanja informacij za 
tiste zavarovalnice in pozavarovalnice, ki 
ne izpolnjujejo v celoti zahtev glede 
vzpostavitve ustreznih sistemov in struktur 
v skladu s členom 35(5).

Or. de

Predlog spremembe 453
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(3), se člen 41(1) in 
člen 41(3) ne uporabljata največ 3 leta od 
datuma iz prvega pododstavka 
člena 309(1).

3. Brez poseganja v člen 308b 
zavarovalnice in pozavarovalnice s 1. 
julijem 2013:

(a) izračunajo zahtevani solventnosti 
kapital, zahtevani minimalni kapital in 
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znesek lastnih sredstev ter določijo 
bilanco stanja v skladu s to direktivo;
(b) nadzornim organom posredujejo 
informacije iz člena 35 v zvezi z zahtevami 
iz prejšnjega pododstavka; referenčni 
datum te informacije je prvi dan 
finančnega leta, ki se začne 1. julija 2012 
ali pozneje, vendar najpozneje 1. julija 
2013; organ EIOPA določi predloge, ki 
jih je treba zagotoviti.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni okvir Solventost II ne zahteva nikakršnega izkaza poslovnega izida, pač pa izkaz o 
analizi variacije lastnih sredstev. Zaradi doslednosti bi se moral za postopno uvajanje 
zahtevati ta izkaz.

Predlog spremembe 454
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V tem prehodnem obdobju lahko 
države članice zavarovalnicam in 
pozavarovalnicam dovolijo, da razkrijejo 
in v nadzorna poročila vključijo samo tiste 
informacije, ki jih lahko zagotovijo 
njihovi vzpostavljeni sistemi in strukture, 
čeprav s tem v celoti ne izpolnjujejo zahtev 
glede poročanja in razkritja informacij iz 
členov 35, 51 in 53 do 55;

Or. de

Predlog spremembe 455
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v člen 308b države 
članice zagotovijo, da lahko nadzorni 
organi od zavarovalnic in pozavarovalnic 
zahtevajo zagotovitev informacij iz člena 
35 v zvezi s končanjem finančnega leta 
1. julija 2013 ali kasneje.

Or. en

Obrazložitev

Za postopno izvajanje bonitetnega okvira, se poročanje v skladu s členom 35 ne more v celoti 
zahtevati že v letu 2013. Za opredelitev predlog, ki se jih predloži nadzornim organom med 
„prehodnim izvajanjem“, bi zadolžili organ EIOPA.

Predlog spremembe 456
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(5), se člen 75(1) ne 
uporablja največ 10 let od datuma iz
prvega pododstavka člena 309(1).

5. Stopnje ustrezne časovne strukture 
netvegane obrestne mere, na podlagi 
katerih se izračuna najboljša ocena v 
zvezi z zavarovalnimi ali pozavarovalnimi 
obveznostmi glede na vplačane premije za 
veljavne pogodbe, se izračunajo v skladu z 
Direktivo 2002/83/ES 10 let po izvajanju 
Direktive 2009/138/ES, če:
1. so bile v skladu z nacionalno 
zakonodajo do zadnjega dne izvajanja 
Direktive 2002/83/ES tehnične določbe 
izračunane na podlagi obrestne mere iz 
točke B(a)(ii) člena 20 Direktive 
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2002/83/ES; in
2. zavarovalnica oziroma pozavarovalnica 
še naprej izpolnjuje pogoje iz pododstavka 
1.

Or. en

Obrazložitev

Ker je zavarovalništvo dolgoročna dejavnost, bo že zelo majhna sprememba pri tem izračunu 
izredno močno vplivala na zavarovalnice, saj bodo na trenutni osnovi že imele sklenjene 
dolgoročne pogodbe z zavarovalci. Obstajati mora razumno obdobje, v katerem bodo 
zavarovalnice izvedle prehod, da bi bil čim manjši vpliv na ceno in razpoložljivost proizvodov 
dolgoročnega zavarovanja. Glede na dolgoročnost proizvodov je ustrezno prehodno obdobje 
desetih let.

Predlog spremembe 457
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. V tem prehodnem obdobju lahko 
države članice skupinam zavarovalnic in 
pozavarovalnic dovolijo, da razkrijejo ali v 
nadzorna poročila vključijo samo tiste 
informacije, ki jih lahko zagotovijo 
njihovi vzpostavljeni sistemi in strukture, 
čeprav s tem v celoti ne izpolnjujejo zahtev 
glede poročanja in razkritja informacij iz 
členov 254(2) in 256;

Or. de

Predlog spremembe 458
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
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Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(7), se člen 94 ne 
uporablja največ 10 let od datuma iz 
prvega pododstavka člena 309(1).

7. Komisija sprejme delegirane akte, ki 
opredeljujejo postavke osnovnih lastnih 
sredstev glede na prehodne ukrepe in 
prehodne zahteve iz člena 308b(g) glede 
razvrstitve postavk lastnih sredstev, ki se 
bodo uporabljale za navedene določene 
postavke lastnih sredstev; določi tudi, da 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
v prehodnem obdobju upoštevati vsaj 
zakone in druge predpise, sprejete na 
podlagi člena 27 Direktive 2002/83/ES, 
člena 16 Direktive 73/239/EGS in 
člena 36 Direktive 2005/68/ES glede 
navedenih postavk lastnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 459
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(7), se člen 94 ne 
uporablja največ 10 let od datuma iz 
prvega pododstavka člena 309(1).

7. Brez poseganja v člen 94 se postavke 
osnovnih lastnih sredstev, izdanih pred 
datumom iz prvega pododstavka člena 
309(1), ki se lahko v skladu z direktivami 
iz člena 310 uporabijo za kritje do 50 % 
minimalnega kapitala, za 20 let od tega 
datuma naprej razvrstijo kot postavke 
osnovnih lastnih sredstev na prvi stopnji.
Brez poseganja v člen 94 se postavke 
osnovnih lastnih sredstev, izdanih pred 
datumom iz prvega pododstavka člena 
309(1), ki se lahko v skladu z direktivami 
iz člena 310 uporabijo za kritje do 25 % 
minimalnega kapitala, za 20 let od tega 
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datuma naprej razvrstijo kot postavke 
osnovnih lastnih sredstev na prvi stopnji.

Or. it

Obrazložitev

Z uvedbo novih razvrstitvenih meril za podrejeno posojilo bi povzročili nepotrebno 
zahtevnost; namesto da bi s tem zagotovili postopen prehod na Solventnost II, bi bil rezultat 
po vsej verjetnosti pretresi na finančnih trgih, izkrivljanje trga in povečanje cene kapitala.  
Zato bi bilo ustrezneje omogočiti daljše obdobje, da bi imela podjetja dovolj časa za 
odplačilo podrejenega posojila, izdanega pred začetkom veljavnosti Solventnosti II.

Predlog spremembe 460
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 308b(7), se člen 94 ne 
uporablja največ 10 let od datuma iz 
prvega pododstavka člena 309(1).

7. Brez poseganja v člen 94 se postavke 
osnovnih lastnih sredstev, ki so bila 
izdana pred datumom iz člena 309(1) in ki 
se lahko v skladu z direktivami iz člena 
310 uporabijo za izpolnjevanje 
razpoložljivega minimalnega kapitala do 
najmanj 50 % minimalnega kapitala, 
vključijo v stopnjo 1 osnovnih lastnih 
sredstev do največ dvajset let po datumu iz 
člena  309(1).
Brez poseganja v člen 94 se postavke 
osnovnih lastnih sredstev, ki so bila 
izdana pred datumom iz člena 309(1) in ki 
se lahko v skladu z direktivami iz člena 
310 uporabijo za izpolnjevanje 
razpoložljivega minimalnega kapitala do 
25 % minimalnega kapitala, vključijo v 
stopnjo 2 osnovnih lastnih sredstev do 
največ dvajset let po datumu iz člena  
309(1).

Or. en
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Obrazložitev

Ta pripomba in predlog spremembe se nanaša tudi na člen 308(g) v okviru postopka 
2011/0006(COD).

Predlog spremembe 461
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Standardni parametri, ki bodo 
uporabljeni za lastniške papirje, ki jih 
podjetje kupi do vključno 31. decembra 
2013, se pri izračunu podmodula tveganja 
lastniških papirjev po standardni formuli 
brez možnosti iz člena 304 izračunajo kot 
tehtano povprečje:
(a) standardnega parametra, ki se uporabi 
pri izračunu pomodula tveganja lastniških 
papirjev v skladu s členom 304; in
(b) standardnega parametra, ki se uporabi 
pri izračunu pomodula tveganja lastniških 
papirjev po standardni formuli brez 
možnosti iz člena 304.
Teža parametra iz točke (b) se na koncu 
vsakega leta vsaj linearno poveča z 0 % v 
letu, ki se začne 1. januarja 2014, na 
100 % deset let po tem datumu.
Komisija sprejme delegirane akte, ki 
podrobneje določajo postopek in 
zahtevana merila, vključno z vrednostnimi 
papirji, za katere velja prehodno obdobje.

Or. en

Predlog spremembe 462
Sylvie Goulard



PE472.278v01-00 120/131 AM\877719SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Standardni parametri, ki bodo 
uporabljeni za lastniške papirje, ki jih 
podjetje kupi do vključno 31. decembra 
2013, se pri izračunu podmodula tveganja 
lastniških papirjev po standardni formuli 
brez možnosti iz člena 304 izračunajo kot 
tehtano povprečje:
(a) standardnega parametra, ki se uporabi 
pri izračunu pomodula tveganja lastniških 
papirjev v skladu s členom 304; in
(b) standardnega parametra, ki se uporabi 
pri izračunu pomodula tveganja lastniških 
papirjev po standardni formuli brez 
možnosti iz člena 304.
Teža parametra iz točke (b) se na koncu 
vsakega leta vsaj linearno poveča z 0 % v 
letu, ki se začne 1. januarja 2014, na 
100 % deset let po tem datumu.
Komisija sprejme delegirane akte, ki 
podrobneje določajo postopek in 
zahtevana merila, vključno z vrednostnimi 
papirji, za katere velja prehodno obdobje.

Or. en

Obrazložitev

To prehodno obdobje je potrebno za zaščito dolgoročnega vlaganja.

Predlog spremembe 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Če matične države članice na dan 
začetka veljavnosti te direktive 
uporabljajo določbe iz člena 4 Direktive 
2003/41/ES, lahko do zaključka pregleda 
Direktive 2003/41/ES še naprej izvajajo 
zakone in druge predpise, ki so jih 
sprejele zaradi zagotovitve skladnosti s 
členi 1 do 19, 27 do 30, 32 do 35 in 37 do 
67 Direktive 2002/83/ES, kot velja na 
zadnji dan njenega izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja možnost v členu 4 Direktive 2003/41/ES (o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje) daje državam članicam možnost zagotoviti, da za institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje in zavarovalnice, ki nudijo poklicno pokojnino, veljajo enaka 
pravila o solventnosti. Da bi te enake konkurenčne pogoje ohranili do zaključka pregleda
direktive o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje ohranili, bi bilo trebav direktivo 
Solventnost II vključiti določbo o prehodnem obdobju za poklicno pokojnino.

Predlog spremembe 464
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 70
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308a – odstavek 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. Če matične države članice na dan 
začetka veljavnosti te direktive 
uporabljajo določbe iz člena 4 Direktive 
2003/41/ES, lahko do 31. decembra 2015 
še naprej izvajajo zakone in druge 
predpise, ki so jih sprejele zaradi 
zagotovitve skladnosti s členi 1 do 19, 27 
do 30, 32 do 35 in 37 do 67 Direktive 
2002/83/ES, kot velja na zadnji dan 
njenega izvajanja.
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Or. en

Predlog spremembe 465
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – točka 71
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti Prehodna obdobja:
Komisija lahko v skladu s členom 301a ter 
pod pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte; s katerimi določi:

1. Države članice in pozavarovalnice ali 
zavarovalniške in pozavarovalniške 
skupine, katerih bilančna vsota je manjša 
od 25 milijard EUR in ki na datum iz 
člena 310 ne izpolnjujejo zahteve o 
zahtevanem solventnostnem kapitalu, 
največ dveletno obdobje, v katerem 
morajo to storiti, pod pogojem, da so ta 
podjetja ali skupine v skladu s členom 
138(2) in členom 142 predložila v 
odobritev nadzornim organom ukrepe, ki 
jih nameravajo sprejeti v ta namen.

obvezni prispevki nacionalnih javnih 
organov, pristojnih za nadzor nad 
finančnimi institucijami; v zvezi s 
členom 308a(1) trajanje prehodnega 
obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 3 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
prehodne zahteve glede sistemov in 
struktur, ki jih morajo uvesti podjetja, da s 
tem izpolnijo zahteve v zvezi z 
zagotavljanjem informacij za namene 
nadzora; določi tudi, da morajo 
zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevati vsaj zakone in druge predpise v 
zvezi s pripravo zaključnih računov in 
redno dostavo poročil, ki se sprejemajo na 
podlagi člena 13 Direktive 2002/83/ES, 
člena 11 Direktive 84/641/ES in člena 
17 Direktive 2005/68/ES;

2. Države članice lahko dovolijo 
zavarovalnicam in pozavarovalnicam, ki 
na datum iz člena 310 niso v celoti 
izpolnile zahtev o vzpostavitvi ustreznih 
sistemov in struktur v skladu s členom 
35(5) in členom 55(1), največ dveletno 
obdobje, da to storijo.

(b) v zvezi s členom 308a(2) trajanje 3. V tem obdobju lahko države članice 
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prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
zahtevo, da je treba pri sklepanju, ali so 
izpolnjeni pogoji za naložitev kapitalskega 
pribitka iz člena 37(1)(a), upoštevati 
predpostavke v zvezi s prehodnim 
zahtevanim solventnostnim kapitalom iz 
člena 308b(8), ne pa predpostavke v zvezi 
z zahtevanim solventnostnim kapitalom; 
določi tudi, da se je treba pri izračunu 
kapitalskega pribitka sklicevati na 
kalibracijo in lastnosti stopenj zaupanja 
navedenega prehodnega zahtevanega 
solventnostnega kapitala, ne pa na 
kalibracijo in lastnosti stopenj zaupanja 
pri standardni formuli za zahtevani 
solventnostni kapital; 

omogočijo zavarovalnicam in 
pozavarovalnicam, ki ne v celoti 
izpolnjujejo zahtev o javnem razkritju 
informacij iz členov 51, 53 in 55, da 
razkrijejo samo informacije, ki jih 
vzpostavljeni sistemi in strukture lahko 
zagotovijo.

(c) v zvezi s členom 308a(3) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 3 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja in 
prehodne zahteve glede sistema 
upravljanja in obsega, v katerem morajo 
zavarovalnice in pozavarovalnice v 
prehodnem obdobju upoštevati sistem, 
funkcije in zahteve iz členov od 41 do 49; 
določi tudi, da morajo zavarovalnice in 
pozavarovalnice upoštevati vsaj zakone in 
druge predpise, ki zahtevajo zanesljive 
upravne postopke in notranji nadzor, 
sprejete na podlagi člena 10 Direktive 
2002/83/ES, člena 9 Direktive 84/641/ES 
in člena 15 Direktive 2005/68/ES; 

4. Države članice lahko dovolijo 
zavarovalnim in pozavarovalnim 
skupinam, ki niso v celoti izpolnile zahtev 
o vzpostavitvi ustreznih sistemov in 
struktur v skladu s členom 254 na datum 
iz člena 310 največ dveletno obdobje, da 
to storijo.

(d) v zvezi s členom 308a(4) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 3 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja in 
prehodne zahteve v zvezi s vsebino in 
časovno uskladitvijo informacij, ki jih 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
javno razkriti; določi tudi, da morajo 
zavarovalnice in pozavarovalnice objaviti 
vsaj eno poročilo na visoki ravni, ki 
vsebuje povzetek informacij iz člena51(1); 
. 

5. V tem obdobju lahko države članice 
omogočijo zavarovalnim in 
pozavarovalnim skupinam, ki ne 
izpolnjujejo vseh zahtev o javnem 
razkritju informacij iz člena 256, da 
razkrijejo samo informacije, ki jih 
vzpostavljeni sistemi in strukture lahko 
zagotovijo.

(e) v zvezi s členom 308a(5) trajanje 6. Postavke osnovnih lastnih sredstev, ki 
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prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
kakršnokoli določitev sredstev in 
obveznosti pod pogoji prehodnih zahtev 
glede vrednotenja in prehodnih zahtev 
glede metod in predpostavk, ki se 
uporabljajo pri vrednotenju določenih 
sredstev in obveznosti; določi tudi, da 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevati zakone in druge predpise držav 
članic za vrednotenje takih sredstev in 
obveznosti, ki se uporabljajo na dan 
31. decembra 2012;

so bila izdana pred datumom iz člena 
309(1) in izpolnjujejo naslednja merila, 
bodo za namene člena 94(1) in 230 
vključena v stopnjo 1 osnovnih lastnih 
sredstev do največ deset let po datumu iz 
člena 310:

(f) v zvezi s členom 308a(6) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja in 
prehodne zahteve glede metodologij in 
predpostavk, ki se bodo v prehodnem 
obdobju uporabljale za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij; določi 
tudi, da morajo zavarovalnice in 
pozavarovalnice upoštevati vsaj zakone in 
druge predpise za oblikovanje 
zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki so 
sprejeti na podlagi člena 20 Direktive 
2002/83/ES, člena 15 Direktive 
73/239/EGS in člena 32 Direktive 
2005/68/ES;

(a) postavka se uvrsti za terjatvami vseh 
zavarovalcev in upravičencev ter 
nepodrejenih upnikov;

(g) v zvezi s členom 308a(7) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
postavke lastnih sredstev pod pogoji 
prehodnih zahtev, prehodne zahteve glede 
razvrstitve postavk lastnih sredstev, ki se 
bodo uporabljale za navedene določene 
postavke lastnih sredstev; določi tudi, da 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevati vsaj zakone in druge predpise, 
sprejete na podlagi člena 27 Direktive 
2002/83/ES, člena 16 Direktive 
73/239/EGS in člena 36 Direktive 
2005/68/ES glede navedenih postavk 
lastnih sredstev;

(b) postavka je povračljiva ali odkupljiva 
po izbiri zavarovalnice ali 
pozavarovalnice in ne nujno vključuje 
omejene spodbude za povračilo ali odkup 
te postavke pred iztekom desetih let po 
datumu izdaje te postavke. Povračilo ali 
odkup te postavke mora dobiti predhodno 
nadzorno odobritev.

(h) v zvezi s členom 308a(8) trajanje (c) postavka nima obremenitev in ni 
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prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja in 
prehodne zahteve v zvezi z izračunom in 
uporabo prehodnega zahtevanega 
solventnostnega kapitala. Izračun 
prehodnega zahtevanega solventnostnega 
kapitala lahko vključuje spremembe 
poudarkov, scenarijev, koeficientov 
korelacije in parametrov standardne 
formule zahtevanega solventnostnega 
kapitala, ki bi se sicer uporabljala. 
Delegirani akti zahtevajo tudi, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevajo prehodni zahtevani 
solventnostni kapital, ki ni višji od 
zahtevanega solventnostnega kapitala in 
ne nižji od vsote zahtevanega 
minimalnega kapitala in petdeset 
odstotkov razlike med zahtevanim 
solventnostnim kapitalom in zahtevanim 
minimalnim kapitalom;

povezana z nobeno drugo transakcijo, ki 
bi v povezavi s to postavko lahko 
povzročila, da ta postavka ne bi 
izpolnjevala zahtev iz prvega odstavka 
člena 94(2);

(i) v zvezi s členom 308a(9) spremembe, ki 
se nanašajo na izbiro metode 
izračunavanja in splošnih načel za 
izračun solventnosti skupine iz členov 
od 220 do 229 in členov od 230 do 233 ter 
člena 235 v zvezi z metodami 
izračunavanja solventnosti skupine. 
Delegirani akti lahko določijo tudi 
spremembe, ki se nanašajo na izračun 
solventnosti skupine pod nadzorom na 
ravni skupine iz člena 213(2)(c), kadar ni 
ustreznega nadzora iz člena 262. 
Navedene spremembe izračuna lastnih 
sredstev skupine in zahtevanega 
solventnostnega kapitala skupine so 
posledica prehodnih zahtev glede 
razvrstitve lastnih sredstev in zahtevanega 
solventnostnega kapitala, ki se 
uporabljajo na ravni posamezne 
zavarovalnice ali pozavarovalnice v 
prehodnem obdobju iz člena 308a(7) in 
člena 308a(8). Delegirani akt zahteva, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice 
zagotovijo, da so upravičena lastna 
sredstva ob upoštevanju prehodnih določb 

(d) postavka je v celoti vplačana, 
nedatirana in časovno neomejeno 
absorbira izgube;
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iz člena 308a(7) na voljo skupini. 
Navedena upravičena lastna sredstva so 
najmanj enakovredna zahtevanemu 
solventnostnemu kapitalu skupine, ki se 
izračuna s sklicevanjem na metodo 
izračunavanja prehodnega zahtevanega 
solventnostnega kapitala iz člena 308a(8), 
ali znesku prehodnega zahtevanega 
solventnostnega kapitala; 
(j) v zvezi s členom 254(2) spremembe 
glede informacij, ki jih je treba prijaviti 
organom, odgovornim za izvajanje 
nadzora skupine, kadar so te spremembe 
posledica zahtev, ki veljajo v prehodnem 
obdobju iz člena 308a(1) za nadzorno 
poročanje za posamezne zavarovalnice in 
pozavarovalnice, in 

(e) postavka zagotovi preklic ali odlog 
plačila obresti ali dividend v zvezi s to 
postavko v primeru finančnega pretresa.

(k) v zvezi s členom 256(1) spremembe, ki 
se nanašajo na vsebino informacij, ki 
morajo biti javno razkrite, in čas njihove 
objave, kadar so te spremembe posledica 
obveznosti, ki veljajo v prehodnem 
obdobju iz člena 308a(4) glede javnega 
razkritja za posamezne zavarovalnice in 
pozavarovalnice.“

7. Postavke osnovnih lastnih sredstev, ki 
so bila izdana pred datumom iz člena 
309(1) in izpolnjujejo naslednja merila, 
bodo za namene člena 94(2) in 230 
vključena v stopnjo 2 osnovnih lastnih 
sredstev do največ deset let po datumu iz 
člena 310:

(a) postavka se uvrsti za terjatvami vseh 
zavarovalcev in upravičencev ter 
nepodrejenih upnikov;
(b) postavka ni datirana ali pa je prvotni 
rok zapadlosti najmanj 5 let. Šteje se, da 
je rok zapadlosti prva pogodbena 
priložnost za povračilo ali odkup postavke. 
Zamenjava ali sprememba te postavke za 
drugo postavko osnovnih lastnih sredstev 
najmanj enake kakovosti ne šteje za 
povračilo ali odkup postavke. Zamenjavo 
ali menjavo mora odobriti nadzorni 
organ;
(c) postavka je povračljiva ali odkupljiva 
po izbiri zavarovalnice ali 
pozavarovalnice in ne nujno vključuje 
omejene spodbude za povračilo ali odkup 
te postavke pred iztekom desetih let po 
datumu izdaje te postavke. Povračilo ali 
odkup te postavke mora dobiti predhodno 
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nadzorno odobritev.
(d) postavka nima obremenitev in ni 
povezana z nobeno drugo transakcijo, ki 
bi v povezavi s to postavko lahko 
povzročila, da ta postavka ne bi 
izpolnjevala zahtev iz prvega odstavka 
člena 94(2);
(e) postavka je v celoti vplačana.
8. V zvezi z zavarovalnicami in 
pozavarovalnicami, ki vlagajo v 
vrednostne papirje, s katerimi se trguje, 
ali druge finančne instrumente, ki 
temeljijo na preoblikovanih posojilih, ki 
so bila izdana pred 1. januarjem 2011, 
zahteve iz člena 135(2)(1a) se uporabljajo 
od 31. decembra 2014, a samo v 
okoliščinah, ko se dodajo ali zamenjajo 
nove osnovne izpostavljenosti po 
31. decembru 2014.
9. Tretje države z zakonodajo, ki se 
priznava kot enakovredna tej direktivi, 
lahko uporabljajo prehodne ukrepe, 
enakovredne tistim iz tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 466
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 71
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s členom 301a ter 
pod pogoji iz členov 301b in 301c sprejme 
delegirane akte; s katerimi določi:

Države članice lahko dovolijo 
zavarovalnicam in pozavarovalnicam ali 
zavarovalniškim in pozavarovalniškim 
skupinam, katerih bilančna vsota je 
manjša od 25 milijard EUR, ki na datum 
iz člena 310 ne izpolnjujejo zahteve o 
zahtevanem solventnostnem kapitalu, 
največ enoletno obdobje, v katerem 
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morajo to storiti, pod pogojem, da so ta 
podjetja oziroma skupine v skladu s 
členoma 138(2) in 142 predložila v 
odobritev nadzornim organom ukrepe, ki 
jih nameravajo sprejeti v ta namen.

Or. en

Predlog spremembe 467
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – točka 71
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308b– točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) v zvezi s členom 308a(7) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
postavke lastnih sredstev pod pogoji 
prehodnih zahtev, prehodne zahteve glede 
razvrstitve postavk lastnih sredstev, ki se 
bodo uporabljale za navedene določene 
postavke lastnih sredstev; določi tudi, da 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevati vsaj zakone in druge predpise,
sprejete na podlagi člena 27 Direktive 
2002/83/ES, člena 16 Direktive 
73/239/EGS in člena 36 Direktive 
2005/68/ES glede navedenih postavk 
lastnih sredstev;

(g) z odstopanjem od člena 94, se postavke
osnovnih lastnih sredstev, ki izpolnjujejo 
merila, določena v delegiranih aktih, ki 
jih Komisija sprejme v skladu s členom 
308a(7), vključijo v stopnjo 2 osnovnih 
lastnih sredstev do največ deset let po 
1. januarju 2014;

Or. en

Predlog spremembe 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 71
Direktiva 2009/138/ES
Člen 308b– točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) v zvezi s členom 308a(7) trajanje 
prehodnega obdobja, ki je lahko krajše od 
maksimalnega obdobja 10 let, morebitno 
časovno členitev prehodnega obdobja, 
postavke lastnih sredstev pod pogoji 
prehodnih zahtev, prehodne zahteve glede 
razvrstitve postavk lastnih sredstev, ki se 
bodo uporabljale za navedene določene 
postavke lastnih sredstev; določi tudi, da 
morajo zavarovalnice in pozavarovalnice 
upoštevati vsaj zakone in druge predpise, 
sprejete na podlagi člena 27 Direktive 
2002/83/ES, člena 16 Direktive 
73/239/EGS in člena 36 Direktive 
2005/68/ES glede navedenih postavk 
lastnih sredstev;

(g) za zavarovalne obveznosti, izdane pred 
datumom iz člena 309(1), ki do tega 
datuma uporabljajo nelikvidno premijo v 
okviru veljavnega regulativnega režima v 
ustrezni časovni strukturi netvegane mere, 
se za namene členov 77(a) in 86 dovoli 
nadaljnja uporaba tega pristopa za 
izračun tehničnih določb za deset let po 
datumu iz člena 310;

Or. en

Predlog spremembe 469
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – točka 74
Direktiva 2009/138/ES
Člen 311 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Členi 1, 2, 3, 5 do 9, 11, 12, 14–17, 19-22, 
24, 25, 33, 57 do 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 177, 
179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 209, 
267 do 300, 302, 305 do 308 ter priloge I, 
II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2013.“

„Členi 1, 2, 3, 5 do 9, 11, 12, 14–17, 19-22, 
24, 25, 33, 57 do 66,69, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 
177, 179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 
209, 267 do 300, 302, 305 do 308 ter 
priloge I, II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2014.“

Države članice zagotovijo, da bodo 
nadzorni organi do datuma iz člena 309 
imele zadostna pooblastila za izvajanje 
ocen v skladu s členi 90, 95, 104(7), 112, 
113, 211, 230 in 308.
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Or. it

Obrazložitev

Bistveno je omogočiti dovolj časa med vzpostavitvijo pravne gotovosti v zvezi z vsebino 
delegiranih aktov ter doslednim izvajanjem direktive Solventnost II, zato da bi lahko podjetja 
prilagodila svoje sisteme in uvedla potrebne postopke. Pravni prenos direktive Solventnosti II 
bo potekal v točno določenem časovnem obdobju, inšpektorji in sektor pa bodo potrebovali še 
dodaten čas med njenim prenosom in doslednim izvajanjem.

Predlog spremembe 470
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – točka 74
Direktiva 2009/138/ES
Člen 311 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 1, 2, 3, 5 do 9, 11, 12, 14–17, 19-22, 
24, 25, 33, 57 do 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 177, 
179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 209, 
267 do 300, 302, 305 do 308 ter priloge I, 
II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2013.

Členi 1, 2, 3, 5 do 9, 11, 12, 14–17, 19-22, 
24, 25, 33, 57 do 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 177, 
179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 209, 
267 do 300, 302, 305 do 308 ter priloge I, 
II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2014.

Države članice od datuma iz člena 309 
zagotovijo, da imajo nadzorni organi 
zadostna pooblastila za izvajanje ocen v 
skladu s členi 90, 95, 104(7), 112, 113, 
211, 227, 230, 231, 233(5), 260, in 308a.

Or. en

Predlog spremembe 471
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 74
Direktiva 2009/138/ES
Člen 311 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 1, 2, 3, 5 do 9, 11, 12, 14–17, 19-22,
24, 25, 33, 57 do 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 177, 
179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 209, 
267 do 300, 302, 305 do 308 ter priloge I, 
II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2013.

Člena 308a in 308b se uporabljata od 
1. januarja 2013. Členi 1 do 3, 5 do 9, 11, 
12, 15 do 17(2), 19 do 22, 24, 25, 33, 57, 
58(1) do 58(7), 59 do 66, 69, 70, 73, 145, 
147, 149 do 161, 168 do 171, 174 do 177, 
179 do 184, 186 do 189, 191, 193 do 209, 
267 do 300, 302, 305 do 308 ter priloge I, 
II, V, VI in VII se uporabljajo od 
1. januarja 2014. To bi moralo Komisiji 
omogočiti, da sprejme potrebne izvedbene 
ukrepe pred datumom začetka izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 472
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a

Revizija
Komisija do 1. januarja 2015 ter vsako 
leto Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo, v katerem je navedeno, 
ali so ESA predložili osnutke regulativnih 
tehničnih standardov in osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov, 
določene v tej direktivi, in ali je ta 
predložitev obvezna ali neobvezna, hkrati 
pa tudi vse ustrezne predloge.

Or. fr


