
PR\874812CS.doc PE466.970v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2011/0006(COD)

27. 7. 2011

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy
(KOM(2011)0008 – C7-0006/2011 – 2011/0059(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Burkhard Balz



PE466.970v02-00 2/185 PR\874812CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto návrhy oprav podléhají 
souhlasu příslušných technických služeb.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES 
a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
(KOM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2011)0008),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50, 53, 62 a 114 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0027/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne ...,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění 
směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES 
s ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění 
směrnice 2002/92/ES, 2003/41/ES,
2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) 
č. 1060/2009 s ohledem na pravomoci 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
a Evropského orgánu pro cenné papíry 
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a trhy

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 23. září 2009 přijala Komise 
návrhy tří nařízení zřizujících Evropský 
systém orgánů finančního dohledu, včetně 
zřízení tří evropských orgánů dohledu 
(ESA).

(1) Dne 24. listopadu 2010 přijaly 
Evropský parlament a Rada tři nařízení, 
jimiž se zřizuje Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA), Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy (ESMA), společně 
označované jako evropské orgány dohledu 
(ESA), které jsou součástí Evropského 
systému finančního dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Má-li Evropský systém orgánů
finančního dohledu (ESFS) účinně 
fungovat, je nutné provést změny právních 
předpisů Unie v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Unie a změn k zajištění řádného 
a účinného fungování evropských orgánů 
dohledu v rámci Evropského systému 
orgánů finančního dohledu.

(2) Má-li Evropský systém finančního 
dohledu (ESFS) účinně fungovat, je nutné 
provést změny právních předpisů Unie 
v oblasti fungování zmíněných tří orgánů. 
Tyto změny se týkají vymezení rozsahu 
některých pravomocí evropských orgánů 
dohledu, začlenění některých pravomocí 
v rámci stávajících procesů stanovených 
příslušnými právními předpisy Unie 
a změn k zajištění řádného a účinného 
fungování evropských orgánů dohledu 
v rámci Evropského systému orgánů 
finančního dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů. Zatímco ve směrnici 
…/…. [Omnibus I] byl vymezen první 
soubor takových oblastí, měla by tato 
směrnice vymezit další soubor oblastí, 
zejména pro směrnici 2003/71/ES 
a směrnici 2009/138/ES, aniž by bylo 
dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

(3) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
by mělo být doprovázeno vytvořením 
jednotných předpisů, aby se zajistila 
důsledná harmonizace a jednotné 
uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu 
fungování vnitřního trhu. Nařízení o 
zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány 
dohledu mohou v oblastech konkrétně 
stanovených příslušnými právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi k přijetí 
v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci nebo 
prováděcích aktů. Zatímco ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 
s ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy)* byl vymezen první soubor 
takových oblastí, měla by tato směrnice 
vymezit další soubor oblastí, zejména pro 
směrnice 2002/92/ES, 2003/41/ES, 
2003/71/ES a 2009/138/ES, aniž by bylo 
dotčeno doplnění dalších oblastí 
v budoucnosti.

____________
1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Problematika, která je předmětem 
technických norem, by měla být skutečně 
technická, takže jejich příprava bude 
vyžadovat odborné znalosti odborníků 
v oblasti dohledu. Technické normy přijaté 
jako akty v přenesené pravomoci by měly 
dále rozvíjet, upřesňovat a určovat 
podmínky pro důslednou harmonizaci 
pravidel obsažených v základních 
nástrojích přijatých Evropským 
parlamentem a Radou a zároveň doplňovat 
či upravovat některé jiné než podstatné 
prvky právního aktu. Na druhé straně by 
měly technické normy přijaté jako 
prováděcí akty stanovit podmínky pro 
jednotné uplatňování právně závazných 
aktů Unie. Součástí technických norem by 
neměla být politická volba.

(6) Problematika, která je předmětem 
technických norem, by měla být skutečně 
technická, takže jejich příprava bude 
vyžadovat odborné znalosti odborníků 
v oblasti dohledu. Regulační technické 
normy přijaté jako akty v přenesené 
pravomoci by měly dále rozvíjet, 
upřesňovat a určovat podmínky pro 
důslednou harmonizaci pravidel 
obsažených v základních nástrojích 
přijatých Evropským parlamentem a Radou 
a zároveň doplňovat či upravovat některé 
jiné než podstatné prvky právního aktu. Na 
druhé straně by měly prováděcí technické 
normy přijaté jako prováděcí akty stanovit 
podmínky pro jednotné uplatňování právně 
závazných aktů Unie. Součástí technických 
norem by neměla být politická volba.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V případě regulačních technických 
norem je vhodné zavést postup stanovený 
v článcích 10 až 14 nařízení (EU) 
č. …/2010 [EBA], nařízení (EU) 
č. …/2010 [ESMA] a nařízení (EU) 
č. …/2010 [EIOPA]. Prováděcí technické 
normy by měly být přijaty v souladu 
s postupem stanoveným v článku 15 
nařízení (EU) č. …/2010 [EBA], nařízení 
(EU) č. …/2010 [ESMA] a nařízení (EU) 
č. …/2010 [EIOPA]. Evropská rada 

(7) V případě regulačních technických 
norem je vhodné uplatnit postup stanovený 
v článcích 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 
a nařízení (EU) č. 1095/2010. Prováděcí 
technické normy by měly být přijaty 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, 
nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) 
č. 1095/2010. Mělo by být uznáno, že 
regulační technické normy jsou přijímány 
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schválila čtyřúrovňový tzv. 
„Lamfalussyho“ přístup s cílem učinit 
regulační proces v oblasti finančních 
právních předpisů Unie účinnějším 
a transparentnějším. Komise je zmocněna 
přijmout v mnoha oblastech opatření 
úrovně 2 a v platnosti jsou mnohá 
nařízení a směrnice Komise úrovně 2. V 
případech, kdy jsou technické normy 
navrženy tak, aby dále rozvíjely, 
upřesňovaly a určovaly podmínky 
používání takových opatření úrovně 2, 
měly by být přijaty až poté, co jsou přijata 
příslušná opatření úrovně 2, a měly by 
dodržovat obsah těchto opatření úrovně 2.

jako akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 SFEU a prováděcí technické 
normy jako prováděcí akty podle článku 
291 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Závazné technické normy přispívají 
k jednotnosti právních předpisů v oblasti 
finančních služeb, jak schválila Evropská 
rada ve svých závěrech z června 2009. 
Vzhledem k tomu, že některé požadavky 
legislativních aktů Unie nejsou plně 
harmonizovány, a v souladu se zásadou 
předběžné opatrnosti v oblasti dohledu by 
závazné technické normy, které rozvíjejí, 
upřesňují a určují podmínky uplatňování 
těchto požadavků, neměly členským státům 
bránit v tom, aby požadovaly dodatečné 
informace či ukládaly přísnější požadavky. 
Technické normy by proto měly členským 
státům umožnit postupovat takto 
v konkrétních oblastech, v nichž uvedené 
legislativní akty takovou možnost nabízí.

(8) Regulační a prováděcí technické 
normy přispívají k jednotnosti právních 
předpisů v oblasti finančních služeb, jak 
schválila Evropská rada ve svých závěrech 
z června 2009. Vzhledem k tomu, že 
některé požadavky legislativních aktů Unie 
nejsou plně harmonizovány, a v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti v oblasti 
dohledu by regulační a prováděcí 
technické normy, které rozvíjejí, upřesňují 
a určují podmínky uplatňování těchto 
požadavků, neměly členským státům bránit 
v tom, aby požadovaly dodatečné 
informace či ukládaly přísnější požadavky. 
Regulační a prováděcí technické normy 
by proto měly členským státům umožnit 
postupovat takto v konkrétních oblastech, 
v nichž uvedené legislativní akty takovou 
možnost nabízí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je stanoveno v nařízeních o zřízení 
ESFS, měly by evropské orgány dohledu 
před předložením technických norem 
Komisi v případě potřeby uspořádat 
otevřené veřejné konzultace o technických 
normách a provést analýzu případných 
souvisejících nákladů a přínosů.

(9) Jak je stanoveno v nařízeních o zřízení 
evropských orgánů dohledu (ESA), měly 
by evropské orgány dohledu před 
předložením technických norem Komisi 
v případě potřeby uspořádat otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provést analýzu případných souvisejících 
nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
bod odůvodnění

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. 
V případě, že příslušný orgán nesouhlasí 
s postupem nebo obsahem opatření či 
s nečinností jiného příslušného orgánu 
v oblastech uvedených v právních aktech 
Unie v souladu s nařízením (EU) č. .../ 
2010 [EBA], nařízením (EU) č. .../ 2010 
[ESMA] a nařízením (EU) č. .../ 2010 
[EIOPA], ve kterých příslušné právní 
předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování příslušných
vnitrostátních orgánů z více než jednoho 
členského státu, měl by evropský orgán 
dohledu na žádost dotčeného příslušného 
orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody 
ve lhůtě stanovené evropským orgánem 
dohledu, která zohledňuje veškeré 

(11) Nařízení o zřízení evropských orgánů 
dohledu (ESA) stanoví mechanismus pro 
urovnávání sporů mezi vnitrostátními 
orgány dohledu. V případě, že orgán 
dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či s nečinností jiného 
orgánu dohledu v oblastech uvedených 
v právních aktech Unie v souladu 
s nařízením (EU) č. 1093/ 2010, nařízením 
(EU) č. 1094/ 2010 a nařízením (EU) 
č. 1095/ 2010, ve kterých příslušné právní 
předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, měl by evropský orgán 
dohledu na žádost dotčeného orgánu 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody ve lhůtě stanovené evropským 
orgánem dohledu, která zohledňuje veškeré 
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relevantní lhůty v příslušných právních 
předpisech a naléhavost a složitost sporu. 
Pokud takový spor přetrvává, měl by být 
evropský orgán dohledu schopen záležitost 
urovnat.

relevantní lhůty v příslušných právních 
předpisech a naléhavost a složitost sporu. 
Pokud takový spor přetrvává, měl by být 
evropský orgán dohledu schopen záležitost 
urovnat.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízení, kterými se zřizují evropské 
orgány dohledu, vyžadují, aby případy, 
v nichž lze použít mechanismu pro 
urovnávání sporů mezi příslušnými
vnitrostátními orgány, byly uvedeny 
v odvětvových právních předpisech. 
Směrnice by měla určit první soubor 
takových případů a neměla by jí být 
dotčena možnost doplnit v budoucnu další 
případy. Tato směrnice by neměla 
evropským orgánům dohledu bránit v tom, 
aby jednaly v souladu s jinými 
pravomocemi, či v tom, aby plnily své 
úkoly uvedené v příslušných zřizovacích 
nařízeních, včetně nezávazného 
vyjednávání a podílu na jednotném 
a účinném uplatňování právních aktů Unie. 
Vedle toho jsou v těch oblastech, kde již 
příslušné právní akty zavedly určitou 
formu nezávazného vyjednávání nebo kde 
existují lhůty k přijetí společných 
rozhodnutí jedním či více příslušnými
vnitrostátními orgány, zapotřebí změny 
s cílem zajistit jasnost a minimální 
narušení procesu přijímání společného 
rozhodnutí, avšak takovým způsobem, aby 
v případě potřeby evropské orgány dohledu 
mohly spory vyřešit. Závazný postup pro 
urovnávání sporů má řešit situace, kdy 
příslušné orgány dohledu nemohou mezi 
sebou vyřešit procedurální či věcné otázky 

(12) Nařízení, kterými se zřizují evropské 
orgány dohledu, vyžadují, aby případy, 
v nichž lze použít mechanismu pro 
urovnávání sporů mezi vnitrostátními 
orgány dohledu, byly uvedeny 
v odvětvových právních předpisech. 
Směrnice by měla určit druhý soubor 
takových případů a neměla by jí být 
dotčena možnost doplnit v budoucnu další 
případy. Tato směrnice by neměla 
evropským orgánům dohledu bránit v tom, 
aby jednaly v souladu s jinými 
pravomocemi, či v tom, aby plnily své 
úkoly uvedené v příslušných zřizovacích 
nařízeních, včetně nezávazného 
vyjednávání a podílu na jednotném 
a účinném uplatňování právních aktů Unie. 
Vedle toho jsou v těch oblastech, kde již 
příslušné právní akty zavedly určitou 
formu nezávazného vyjednávání nebo kde 
existují lhůty k přijetí společných 
rozhodnutí jedním či více vnitrostátními 
orgány dohledu, zapotřebí změny s cílem 
zajistit jasnost a minimální narušení 
procesu přijímání společného rozhodnutí, 
avšak takovým způsobem, aby v případě 
potřeby evropské orgány dohledu mohly 
spory vyřešit. Závazný postup pro 
urovnávání sporů má řešit situace, kdy 
vnitrostátní orgány dohledu nemohou mezi 
sebou vyřešit procedurální či věcné otázky 
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týkající se souladu s právními akty Unie. týkající se souladu s právními akty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by tudíž měla určit 
situace, ve kterých může vznikat potřeba 
řešit procedurální nebo věcnou otázku 
týkající se souladu s právem Unie a orgány 
dohledu přitom nemusí být schopny danou 
záležitost vyřešit samy. V takových 
situacích by měl jeden z orgánů 
podílejících se na dohledu předložit 
záležitost příslušnému evropskému orgánu 
dohledu. Evropský orgán dohledu by měl 
jednat v souladu s postupem stanoveným 
v jeho zřizovacím nařízení a v této 
směrnici. Měl by mít možnost požadovat 
od dotyčných příslušných orgánů, aby za 
účelem urovnání dané záležitosti a zajištění 
souladu s právem Unie podnikly určitá 
opatření nebo od nich upustily, a to se 
závaznou platností pro tyto příslušné 
orgány. V případech, kdy příslušný právní 
akt Unie přenechává právo rozhodování 
členským státům, by neměla rozhodnutí 
evropského orgánu dohledu nahrazovat 
výkon tohoto práva příslušející v souladu 
s právem Unie příslušným orgánům.

(13) Tato směrnice by tudíž měla určit 
situace, ve kterých může vznikat potřeba 
řešit procedurální nebo věcnou otázku 
týkající se souladu s právem Unie 
a vnitrostátní orgány dohledu přitom 
nemusí být schopny danou záležitost 
vyřešit samy. V takových situacích by měl 
jeden z dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu předložit záležitost příslušnému 
evropskému orgánu dohledu. Evropský 
orgán dohledu by měl jednat v souladu 
s jeho zřizovacím nařízení a touto 
směrnicí. Měl by mít možnost požadovat 
od dotyčných orgánů dohledu, aby za 
účelem urovnání dané záležitosti a zajištění 
souladu s právem Unie podnikly určitá 
opatření nebo od nich upustily, a to se 
závaznou platností pro tyto orgány 
dohledu. V případech, kdy příslušný právní 
akt Unie přenechává právo rozhodování 
členským státům, by neměla rozhodnutí 
evropského orgánu dohledu nahrazovat 
výkon tohoto práva příslušející v souladu 
s právem Unie orgánům dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)8

stanoví možnost společných rozhodnutí, 
pokud jde o schvalování žádostí o použití 
interního modelu na úrovni skupiny 
a dceřiných společností, schvalování 
žádostí s cílem, aby se na dceřiné 
společnosti vztahovaly články 238 a 239 
uvedené směrnice, a identifikaci orgánu 
dohledu nad skupinou na základě jiném 
než na základě kritérií stanovených 
v článku 247 uvedené směrnice. Ve všech 
těchto oblastech by změna měla jasně 
stanovit, že v případě sporu může 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) spor vyřešit uplatněním procesu 
uvedeného v nařízení …/… [EIOPA]. 
Tento přístup by ozřejmil, že spory mohou 
být řešeny a spolupráce posílena dříve, než 
je učiněno či vydáno rozhodnutí určené 
instituci. Úkolem orgánu EIOPA při 
řešení sporů je spíše vyjednávat mezi 
orgány dohledu s protikladnými názory 
než v dotyčné žádosti rozhodovat. 
Skutečnost, že EIOPA působila jako 
vyjednavač v konkrétním sporu by neměla 
být chápána tak, že EIOPA by i nadále 
měla hrát dozorčí úlohu v záležitosti, která 
je předmětem žádosti.

(14) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)8

stanoví možnost společných rozhodnutí, 
pokud jde o schvalování žádostí o použití 
interního modelu na úrovni skupiny 
a dceřiných společností, schvalování 
žádostí s cílem, aby se na dceřiné 
společnosti vztahovaly články 238 a 239 
uvedené směrnice, a identifikaci orgánu 
dohledu nad skupinou na základě jiném 
než na základě kritérií stanovených 
v článku 247 uvedené směrnice. Ve všech 
těchto oblastech by změna měla jasně 
stanovit, že v případě sporu může 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) spor vyřešit uplatněním procesu 
uvedeného v nařízení 1094/2010. Tento 
přístup ozřejmuje, že i když by orgán 
EIOPA neměl nahrazovat výkon vlastního 
rozhodnutí orgánů dohledu v souladu 
s právními předpisy Unie, mělo by být 
možné, aby spory byly řešeny a spolupráce 
posílena dříve, než je přijato či vydáno 
konečné rozhodnutí určené instituci. 
Orgán EIOPA by měl spory řešit 
prostřednictvím vyjednávání mezi orgány 
dohledu s protikladnými názory.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nová architektura dohledu zřízená 
systémem ESFS bude vyžadovat, aby 
vnitrostátní orgány dohledu úzce 
spolupracovaly s evropskými orgány 
dohledu. Změny příslušných právních 
předpisů by měly zajistit, že plnění 
povinnosti sdílet informace uvedené 
v nařízeních navržených Komisí, kterými 
se evropské orgány dohledu zřizují, 
nebrání žádné právní překážky.

(15) Nová architektura dohledu zřízená 
systémem ESFS bude vyžadovat, aby 
vnitrostátní orgány dohledu úzce 
spolupracovaly s evropskými orgány 
dohledu. Změny příslušných právních 
předpisů by měly zajistit, že plnění 
povinnosti sdílet informace uvedené 
v nařízeních, kterými se evropské orgány 
dohledu zřizují, nebrání žádné právní 
překážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V oblastech, kde má Komise 
v současnosti podle směrnice 2009/138/ES 
pravomoc přijímat prováděcí opatření, 
přičemž tato opatření jsou nelegislativní 
akty s obecnou působností, kterými se 
doplňují nebo mění některé jiné než 
podstatné prvky uvedené směrnice ve 
smyslu článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, by Komise měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s uvedeným článkem.

(16) V oblastech, kde má Komise 
v současnosti podle směrnice 2009/138/ES 
pravomoc přijímat prováděcí opatření, 
přičemž tato opatření jsou nelegislativní 
akty s obecnou působností, kterými se 
doplňují nebo mění některé jiné než 
podstatné prvky uvedené směrnice ve 
smyslu článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, by Komise měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s uvedeným článkem 
nebo regulační technické normy 
v souladu s články 10 a 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby pojišťovny a zajišťovny mohly 
provádět konzistentní výpočet technických 
rezerv podle směrnice 2009/138/ES, je 
nutné, aby centrální subjekt odvodil, 
zveřejnil a aktualizoval některé odborné 
informace týkající se časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, která 
zohledňuje postřehy na finančním trhu, 
a aby tak subjekt mohl činit pravidelně. 
Tyto úlohy by s ohledem na jejich 
odbornou a pojišťovací povahu měl 
vykonávat orgán EIOPA.

(17) Aby pojišťovny a zajišťovny mohly 
provádět konzistentní výpočet technických 
rezerv podle směrnice 2009/138/ES, je 
nutné, aby centrální subjekt odvodil, 
zveřejnil a pravidelně aktualizoval časové 
struktury bezrizikových úrokových měr, 
přičemž zohledňoval postřehy na 
finančním trhu. Tyto úlohy by s ohledem 
na jejich odbornou a pojišťovací povahu 
měl vykonávat orgán EIOPA.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby bylo zajištěno, že určité technické 
údaje zadávané do solventnostního 
kapitálového požadavku za použití 
standardního vzorce jsou poskytovány 
jednotným způsobem, například aby se 
umožnila harmonizace přístupů při 
používání ratingů, měly by být orgánu 
EIOPA přidělovány specifické úlohy. 
Podrobný způsob plnění takových úkolů by 
měl být blíže upřesněn v opatřeních, jež je 
třeba přijmout prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

(18) Aby bylo zajištěno, že určité technické 
údaje zadávané do solventnostního 
kapitálového požadavku za použití 
standardního vzorce jsou poskytovány 
jednotným způsobem, například aby se 
umožnila harmonizace přístupů při 
používání ratingů, měly by být orgánu 
EIOPA přidělovány specifické úlohy. 
Uznávání ratingových agentur by mělo 
probíhat v souladu s pravidly, která 
stanoví směrnice 2006/48/ES, včetně 
nadcházející revize této směrnice, 
a nařízení (ES) č. 1060/2009. Nemělo by 
přitom docházet k překrývání s nařízením 
(ES) č. 1060/2009, což je oprávněný úkol, 
který plní smíšený výbor orgánů dohledu. 
Orgán EIOPA by měl optimálním 
způsobem využívat odborné znalosti 
a zkušenosti Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA). Podrobný 
způsob plnění takových úkolů by měl být 
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blíže upřesněn v opatřeních, jež je třeba 
přijmout prostřednictvím prováděcích aktů 
nebo aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn harmonizovaný 
přístup podle směrnice 2009/138/ES při 
stanovení, kdy lze povolit prodloužení 
nápravné lhůty v případech porušení 
solventnostního kapitálového požadavku, 
měly by být upřesněny podmínky, na 
jejichž základě se určí, zda došlo 
k „výjimečnému poklesu na finančních 
trzích“. Orgán EIOPA by měl být na 
žádost dotčeného orgánu dohledu 
odpovědný za určení, zda tyto podmínky 
byly splněny, a Komise by měla být 
zmocněna k přijímání opatření 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které by upřesňovaly příslušné 
postupy, jež je třeba dodržet.

(19) Aby byl zajištěn harmonizovaný 
přístup podle směrnice 2009/138/ES při 
stanovení, kdy lze povolit prodloužení 
nápravné lhůty v případech porušení 
solventnostního kapitálového požadavku, 
měly by být upřesněny podmínky, na 
jejichž základě se určí, zda došlo 
k „výjimečnému poklesu na finančních 
trzích“. Orgán EIOPA by měl být 
odpovědný za určení, zda tyto podmínky 
byly splněny, a Komise by měla být 
zmocněna k přijímání opatření 
prostřednictvím prováděcích aktů a aktů 
v přenesené pravomoci, které by 
upřesňovaly příslušné postupy, jež je třeba 
dodržet.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 
přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 

(22) Je třeba podpořit vývoj mezinárodní 
konvergence směrem k solventnostním 
režimům založeným na riziku. Aby se 
přihlédlo ke skutečnosti, že některé třetí 
země mohou potřebovat více času na 
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změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
Komisi umožnit, aby v opatřeních 
přijímaných prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci upřesňovala
přechodná ujednání v souvislosti se 
zacházením s takovými třetími zeměmi, 
zejména v případech, kde byl přijat 
veřejný závazek konvergence na režim 
rovnocenný směrnici 2009/138/ES.

změnu a provádění solventnostního režimu, 
který by plně splňoval kritéria pro jeho 
uznání jako rovnocenného režimu, je nutno 
upřesnit podmínky týkající se zacházení
s těmito solventnostními režimy třetích 
zemí, tak aby mohly být uznávány jako 
dočasně rovnocenné.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Měla by být přizpůsobena částka (v 
eurech) dolní meze minimálního 
kapitálového požadavku pro kaptivní
zajišťovny. Tato potřeba plyne z periodické 
úpravy stávajících dolních mezí 
kapitálového požadavku, aby takové 
podniky mohly zohlednit inflaci.10

(24) Měla by být přizpůsobena částka 
(v eurech) dolní meze minimálního 
kapitálového požadavku pro pojišťovny 
a zajišťovny. Tato potřeba plyne 
z periodické úpravy stávajících dolních 
mezí kapitálového požadavku, aby takové 
podniky mohly zohlednit inflaci.10

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Evropský parlament a Rada by měly 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
případné námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady by mělo být možno 
prodloužit tuto lhůtu o jeden měsíc 

(28) Evropský parlament a Rada by měly 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
případné námitky ve lhůtě tří měsíců ode 
dne oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady by mělo být možno 
prodloužit tuto lhůtu o tři měsíce v případě, 
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v případě, že se jedná o oblasti 
významného zájmu. Evropský parlament 
a Rada by rovněž měly mít možnost 
oznámit ostatním institucím svůj záměr 
nevyslovit námitky. Takové časné 
schválení aktů v přenesené pravomoci je 
zejména vhodné, jestliže je třeba dodržet 
lhůty, například v případě, že v základním 
aktu existují harmonogramy, podle nichž 
má Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci.

že se jedná o oblasti významného zájmu. 
Evropský parlament a Rada by rovněž 
měly mít možnost oznámit ostatním 
institucím svůj záměr nevyslovit námitky. 
Takové časné schválení aktů v přenesené 
pravomoci je zejména vhodné, jestliže je 
třeba dodržet lhůty, například v případě, že 
v základním aktu existují harmonogramy, 
podle nichž má Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V zájmu hladkého přechodu na nový 
režim podle směrnice 2009/138/ES je 
nezbytné stanovit přechodné požadavky 
týkající se požadavků řízení, oceňování, 
oznamování orgánům dohledu 
a zveřejňování informací, určení 
a zařazení kapitálu, standardního vzorce 
pro výpočet solventnostního kapitálového 
požadavku (včetně všech následných změn 
v oblasti navýšení kapitálového 
požadavku) a volby metod a předpokladů 
pro výpočet technických rezerv. Pokud 
jsou takové změny prováděny na úrovni 
jednotlivých pojišťoven či zajišťoven, 
měly by být provedeny odpovídající 
a následné změny ve výpočtu skupinové 
solventnosti a v oznamování orgánům 
dohledu a zveřejňování informací na 
úrovni skupiny. Pokud se takové změny 
týkají oznamování orgánům dohledu na 
úrovni skupiny a zveřejňování informací 
na úrovni skupiny, měla by odpovídající 
přechodná ustanovení platit obdobně na 
úrovni skupiny. Pokud jde o skupinovou 
solventnost, stanoví čl. 218 odst. 2 a 3 

(29) V zájmu hladkého přechodu na nový 
režim podle směrnice 2009/138/ES je 
nezbytné stanovit možnost postupného 
zavádění a zvláštní přechodná období.
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základ pro solventnostní požadavky na 
dohled v případech uplatňování dohledu 
nad skupinou uvedeného v článku 213. 
Metody a zásady výpočty skupinové 
solventnosti uvedené v článku 218 jsou 
podrobněji stanoveny v článcích 220 až 
235. Uvedené metody a výpočty se vztahují 
(přímo či analogicky) na případy 
uplatňování dohledu nad skupinou 
uvedeného v článku 218. Tam, kde 
uvedená pravidla skupinové solventnosti 
odkazují na pravidla solventnosti na 
úrovni jednotlivých pojišťoven či 
zajišťoven, a v případech, kdy se na 
úrovni jednotlivých pojišťoven či 
zajišťoven uplatňuje přechodný 
solventnostní režim, je možné, že bude 
třeba provést odpovídající úpravy pravidel 
skupinové solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Přechodné požadavky by měly
zabránit narušení trhu a omezit vzájemný 
přesah ve vztahu ke stávajícím 
produktům, jakož i zajistit dostupnost 
pojišťovacích produktů. Ustanovení 
přechodných požadavků by stejně tak 
měla umožnit řádné zvážení významných 
a cenných informací z daného odvětví, 
které poskytne studie kvantitativních 
dopadů (QIS5). Přechodná ustanovení 
zavedená ve směrnici 2009/138/ES by 
měla blíže určit jiné než podstatné prvky, 
které je třeba stanovit v aktech 
v přenesené pravomoci. Ačkoliv mají být 
maximální lhůty pro přechodné 
požadavky stanoveny ve směrnici 
2009/138/ES, může být skutečná lhůta 

(30) Přechodná období by měla zabránit 
narušení trhu. Přechodná období by měla 
pojišťovny a zajišťovny podněcovat 
k tomu, aby co nejdříve splnily konkrétní 
požadavky nového režimu. 
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zvolená v jakémkoliv aktu v přenesené 
pravomoci kratší a měla by odrážet 
specifické prvky ustanovení a usnadnit 
uplatňování nového režimu. Přechodné 
požadavky by měly být co do účinnosti 
minimálně rovnocenné stávajícímu rámci 
směrnic o pojišťovnách a zajišťovnách 
a neměly by vést k příznivějšímu 
zacházení s pojišťovnami a zajišťovnami 
či k nižší ochraně pojistníků, než je tomu 
v současnosti. To znamená, že 
solventnostní požadavky by během 
jakéhokoliv možného přechodného období 
neměly být vyšší než solventnostní 
kapitálový požadavek a nižší než součet 
minimálního kapitálového požadavku 
a padesáti procent rozdílu mezi 
solventnostním kapitálovým požadavkem 
a minimálním kapitálovým požadavkem.
Přechodné požadavky by měly pojišťovny 
a zajišťovny podněcovat k tomu, aby co 
nejdříve splnily konkrétní požadavky 
nového režimu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Komise by měla do 1. ledna 2014 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o tom, že evropské orgány dohledu 
předložily návrh technických norem 
uvedených v této směrnici, a měla by 
předložit vhodné návrhy.

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES 
by proto měly být odpovídajícím způsobem 
změněny,

(33) Směrnice 2002/92/ES, 2003/41/ES,
2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) 
č. 1060/2009 by proto měly být 
odpovídajícím způsobem změněny,

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – název a návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Směrnice 2002/92/ES se mění takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 1 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 3 – odstavec 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy sdělí informace 
shromážděné v daném informačním místě 
neprodleně Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady* (EU) 
č. 1093 (EIOPA), který je zveřejní na 
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svých internetových stránkách.“
____________
1 Úř. věst. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 2 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 6 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Členské státy uvědomí Komisi o 
svém přání být informovány podle 
odstavce 1. Komise o tom následně 
uvědomí všechny členské státy a orgán 
EIOPA.“

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 3 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 7 – odstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy určují příslušné orgány 
pověřené zajišťovat provádění této 
směrnice.  Uvědomí o tom Komisi 
a orgán EIOPA, přičemž uvedou 
případné rozdělení úkolů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 4 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V článku 9 se název nahrazuje tímto:
„Výměna informací mezi členskými 
státy a orgánem EIOPA“

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 9 – odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V článku 9 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„1a. Příslušné orgány spolupracují za 

účelem uplatňování této směrnice 
s orgánem EIOPA v souladu s nařízením 
(EU) č. 1094/2010. Příslušné orgány 
neprodleně poskytnou orgánu veškeré 
informace, které jsou nezbytné k plnění 
jeho úkolů vyplývajících z této směrnice a 
z nařízení (EU) č. 1094/2010, v souladu 
s článkem 35 tohoto nařízení.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 – bod 6 (nový)
Směrnice 2002/92/ES
Článek 12 – odstavec 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V čl. 12 odst. 5 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
„Členské státy sdělí Komisi a orgánu 
EIOPA vnitrostátní právní předpisy 
uvedené v prvním pododstavci.
Členské státy tyto informace pravidelně 
a nejméně jednou za dva roky aktualizují 
a orgán EIOPA zpřístupní tyto informace 
na svých internetových stránkách.
Orgán EIOPA za účelem zajištění 
jednotných podmínek uplatňování tohoto 
odstavce vypracuje návrh prováděcích 
technických norem pro postupy, formáty 
a šablony, jež mají být používány 
příslušnými orgány při předávání 
a aktualizaci příslušných informací pro 
orgán EIOPA. 
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek -1 a (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Článek 17a – odstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Směrnice 2003/41/ES se mění takto:
V článku 17a se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„Orgán EIOPA může za účelem zajištění 
důsledné harmonizace, pokud jde o 
dostupnou míru solventnosti, vypracovat 
návrh regulačních technických norem, 
které budou zohledňovat změny 
opravňující k technickým úpravám 
položek přicházejících v úvahu pro 
dostupnou míru solventnosti.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 1
Směrnice 2003/71/ES
Článek 5 – odstavec 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud nejsou konečné podmínky nabídky 
zahrnuty v základním prospektu ani 
dodatku, jsou tyto podmínky investorům 
zpřístupněny, zapsány u příslušného 
orgánu domovského členského státu 
a oznámeny emitentem, předkladatelem 
nabídky nebo osobou, která žádá o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu,
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu (hostitelských členských 
států) a Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) v okamžiku 

„Pokud nejsou konečné podmínky nabídky 
zahrnuty v základním prospektu ani 
dodatku, jsou tyto podmínky investorům 
zpřístupněny, zapsány u příslušného 
orgánu domovského členského státu 
a oznámeny tímto příslušným orgánem
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu (hostitelských členských 
států) a Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) v okamžiku 
provedení veřejné nabídky co nejdříve 
pokud možno před započetím veřejné 
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provedení veřejné nabídky co nejdříve 
pokud možno před započetím veřejné 
nabídky nebo před přijetím k obchodování. 
Konečné podmínky obsahují pouze 
informace, které se týkají popisu cenných 
papírů, a neslouží k doplnění základního 
prospektu. V takových případech se použijí 
ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. a).“

nabídky nebo před přijetím k obchodování. 
Konečné podmínky obsahují pouze 
informace, které se týkají popisu cenných 
papírů, a neslouží k doplnění základního
prospektu. V takových případech se použijí 
ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. a).“

Or. en

Odůvodnění

Administrativní zatížení institucí by mělo být omezeno na nejnutnější úkony. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 2
Směrnice 2003/71/ES
Článek 11 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
regulačních technických norem pro 
upřesnění údajů začleňovaných ve formě 
odkazu.

Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje Evropský orgán pro 
bankovnictví návrh regulačních 
technických norem pro upřesnění údajů 
začleňovaných ve formě odkazu.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 2
Směrnice 2003/71/ES
Článek 11 – odstavec 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
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v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení …/… 
[ESMA].

(ESMA) předloží Komisi tento návrh 
regulačních technických norem do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 2
Směrnice 2003/71/ES
Článek 11 – odstavec 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 1. ledna 2014 vypracuje 
ESMA návrh regulačních technických 
norem, které předloží Komisi.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 3
Směrnice 2003/71/ES
Článek 13 – odstavec 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
regulačních technických norem pro 
stanovení postupů u schvalování prospektu 
a podmínek, za nichž lze lhůty upravit.

Za účelem zajištění důsledné harmonizace 
schvalování prospektu vypracuje 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) návrh regulačních technických 
norem pro stanovení postupů u 
schvalování prospektu a podmínek, za 
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nichž lze lhůty upravit.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 3
Směrnice 2003/71/ES
Článek 13 – odstavec 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení …/… 
[ESMA].

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) předloží Komisi tyto návrh 
regulačních technických norem do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 3
Směrnice 2003/71/ES
Článek 13 – odstavec 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 1. ledna 2014 vypracuje 
ESMA návrh regulačních technických 
norem, které předloží Komisi.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en
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Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Článek 14 – odstavec 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
regulačních technických norem pro 
upřesnění ustanovení týkajících se 
zveřejnění prospektu uvedených 
v odstavcích 1 až 4.

Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) návrh regulačních 
technických norem pro upřesnění 
ustanovení týkajících se zveřejnění 
prospektu, uvedených v odstavcích 1 až 4.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Článek 14 – odstavec 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení …/… 
[ESMA].

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) předloží Komisi tyto návrh 
regulačních technických norem do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Článek 14 – odstavec 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 1. ledna 2014 vypracuje 
ESMA návrh regulačních technických 
norem, které předloží Komisi.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 5
Směrnice 2003/71/ES
Článek 15 – odstavec 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k upřesnění 
ustanovení týkajících se šíření inzerátů 
oznamujících záměr veřejně nabídnout 
cenné papíry nebo přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, zejména předtím, nežli 
byl prospekt zpřístupněn veřejnosti nebo 
než bylo zahájeno upisování, a upřesnění 
ustanovení uvedená v odstavci 4.

Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní 
ustanovení týkající se šíření inzerátů 
oznamujících záměr veřejně nabídnout 
cenné papíry nebo přijetí k obchodování na
regulovaném trhu, zejména předtím, nežli 
byl prospekt zpřístupněn veřejnosti nebo 
než bylo zahájeno upisování, a ve kterém 
upřesní ustanovení uvedená v odstavci 4.

Or. en
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Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 5
Směrnice 2003/71/ES
Článek 15 – odstavec 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s články 10 až 14 nařízení …/… 
[ESMA].

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) předloží Komisi tento návrh 
regulačních technických norem do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 1 – bod 5
Směrnice 2003/71/ES
Článek 15 – odstavec 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 1. ledna 2014 vypracuje 
ESMA návrh regulačních technických 
norem, které předloží Komisi.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 1
Směrnice 2009/138/ES
Článek 17 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci týkající se rozšíření seznamu 
forem stanovených v příloze III.

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
týkající se seznamu forem stanovených 
v bodech 1 až 27 částí A, B a C přílohy III.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by měla být svěřena pouze pravomoc k úpravám seznamu právních forem 
v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 25a

Oznamování a zveřejňování povolení
Vydání povolení, jakož i pozastavení 
platnosti či zamítnutí povolení je vždy 
oznámeno orgánu EIOPA. Název každé 
pojišťovny a zajišťovny, které bylo vydáno 
povolení, se zapíše do seznamu. Orgán 
EIOPA zveřejňuje tento seznam na svých 
internetových stránkách a aktualizuje 
jej.“

Or. en
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Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 9 odst. 3 a 4.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 1 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 29 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 29 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Komise zajistí, aby se v aktech 
v přenesené pravomoci, regulačních 
technických normách a prováděcích 
technických normách zohlednila zásada 
proporcionality, a zajistilo se tak 
přiměřené uplatňování této směrnice 
zejména u malých pojišťoven.
Orgán EIOPA zajistí, aby návrh 
regulačních technických norem, 
předkládaný v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1094/2010, návrh 
prováděcích technických norem 
předkládaný v souladu s článkem 15 
nařízení (EU) č. 1094/2010 a pokyny 
a doporučení přijímané v souladu 
s článkem 16 nařízení (EU) č. 1094/2010 
zohledňovaly zásadu proporcionality 
a bylo tak zajištěno přiměřené 
uplatňování této směrnice, zejména u 
malých pojišťoven.“

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 2 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 31 – odstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci 
týkající se odstavce 2, v nichž upřesní 
hlavní aspekty, o nichž se zveřejňují 
souhrnné statistické údaje, úpravu, 
strukturu, obsah a datum zveřejnění.

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
uplatňování odstavce 2 tohoto článku, 
vytvoří Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
norem, v nichž upřesní hlavní aspekty, o 
nichž se zveřejňují souhrnné statistické 
údaje, a určí úpravu, strukturu, obsah 
a datum jejich každoročního zveřejňování 
podle ustanovení tohoto článku.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. července 2012. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcích technických norem se využívá k podobnému ustanovení i v článku 144 směrnice 
o kapitálových požadavcích (CRD).

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 2 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 31 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Doplňuje se nový odstavec 5, který zní: vypouští se
„5. Komisi se svěřují pravomoci 
k přijímání prováděcích technických 
norem pro stanovení podmínek používání 
odstavce 2 doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 4 ohledně 
záležitostí, které tyto akty v přenesené 
pravomoci upravují, konkrétně s ohledem 
na šablony a struktury zveřejnění.
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Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) nejpozději do 31. prosince 2011 
vypracuje návrh prováděcích technických 
norem, které předloží Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Prováděcích technických norem se využívá k podobnému ustanovení i v článku 144 směrnice 
o kapitálových požadavcích (CRD).

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 3
Směrnice 2009/138/ES
Článek 33 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Je-li žádost o spolupráci v souvislosti 
s ověřováním na místě v souladu s tímto 
článkem zamítnuta nebo není v přiměřené 
lhůtě vyřízena, mohou orgány dohledu 
záležitost postoupit orgánu EIOPA 
a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 nařízení …/2010 [EIOPA]. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem.“

Pokud některý orgán dohledu informuje 
orgány dohledu hostitelského členského 
státu o tom, že má v úmyslu provést 
v souladu s odstavcem 1 kontrolu na místě 
a pokud je tomuto orgánu dohledu 
prakticky znemožněno vykonávat své 
právo provádět tyto kontroly na místě 
nebo pokud je uvedeným orgánům 
dohledu prakticky znemožněno vykonávat 
své právo na účast v souladu s odstavcem 
2, mohou orgány dohledu záležitost 
postoupit orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 odst. 1 až 3 
a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010
EIOPA. V takovém případě může orgán 
EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.“

Or. en
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Odůvodnění

Článek 33 neukládá požadavek spolupráce. Kromě toho také nelze použít odstavce 4 a 5 
nařízení (EU) č. 1094/2010, protože není možné přijmout žádné jednotlivé rozhodnutí určené 
finanční instituci. Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 33 – odstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 33 se doplňuje nový 
odstavec 4, který zní:
V souladu s článkem 21 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 má orgán EIOPA právo 
účastnit se kontrol na místě v případě, že 
jsou prováděné společně dvěma či více 
orgány dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 33 neukládá požadavek spolupráce. Kromě toho také nelze použít odstavce 4 a 5 
nařízení (EU) č. 1094/2010, protože není možné přijmout žádné jednotlivé rozhodnutí určené 
finanční instituci. Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 4 – písmeno -a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 2 – písmeno b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) V odstavci 2 písm. a) se bod i) 
nahrazuje tímto: 
„i) v předem stanovených lhůtách, 
přičemž v případě lhůt kratších 12 měsíců 
se v rámci pravidelného oznamování 
orgánům dohledu uvádějí pouze 
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informace, které se během roku významně 
změní;“

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky by neměly být nuceny k zavádění systémů a struktur, které by sloužily 
pouze podávání čtvrtletních zpráv.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 4 – písmeno -a a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: 
„Členské státy nesmí na pojišťovnách 
a zajišťovnách požadovat, aby 
předkládaly orgánům dohledu úplný 
položkový seznam aktiv.“

Or. en

Odůvodnění

Požadovat od podniků pravidelné zprávy s vyčíslením jednotlivých položek by bylo 
nepatřičné. 

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 4 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých upřesní informace uvedené 

6. Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, 
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v odstavcích 1 až 4 za účelem zajištění 
přiměřeného rozsahu sbližování, pokud 
jde o oznamování orgánům dohledu.

ve kterém upřesní informace a časové 
termíny uvedené v odstavcích 1 až 4.

Orgán EIOPA předloží tento návrh 
prováděcích technických norem Komisi 
do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 4 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání odstavců 1 
až 4 doplněných o akty v přenesené 
pravomoci přijaté podle odstavce 6, 
konkrétně s ohledem na šablony a postupy 
pro předkládání informací orgánům 
dohledu. Tyto postupy mohou případně 
zahrnovat požadavky pro schvalování.

7. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování tohoto článku 
může orgán EIOPA vypracovat návrh 
prováděcích technických norem s cílem 
zavést standardní formuláře, šablony 
a postupy pro předkládání informací 
orgánům dohledu. Tyto postupy mohou 
případně zahrnovat požadavky pro 
schvalování předkládaných informací, 
které pojišťovnám či zajišťovnám stanoví 
příslušný správní, řídící nebo dohlížející 
orgán.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I. Je třeba jednoznačně stanovit, co kdo 
schvaluje.



PR\874812CS.doc 39/185 PE466.970v02-00

CS

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 4 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

Orgán EIOPA uvedený návrh prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 1. 
července 2012.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I. Je třeba jednoznačně stanovit, co kdo 
schvaluje.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 4 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 35 – odstavec 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2011 vypracuje 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, které předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Text upravený v souladu se zněním Omnibus I. Je třeba jednoznačně stanovit, co kdo 
schvaluje.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 5 – písmeno a
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 37 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých blíže upřesní okolnosti, za nichž 
lze uložit navýšení kapitálového 
požadavku, a metody výpočtu tohoto 
navýšení a postup rozhodování při 
uložení, výpočtu a zrušení navýšení 
kapitálového požadavku.

6. Komise přijme v souladu s článkem 
301a akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní okolnosti, za nichž 
lze uložit navýšení kapitálového 
požadavku.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 37 – odstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„6a. Aby byla v souvislosti s navýšením 

kapitálového požadavku zajištěna 
důsledná harmonizace, vypracuje 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh regulačních technických 
norem, ve kterém upřesní metody výpočtu 
tohoto navýšení.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.“

Or. en
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Odůvodnění

Metody výpočtu navýšení kapitálového požadavku vyžadují odborný dozor.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 5 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 37 – odstavec 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání tohoto 
článku doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 6 ohledně 
záležitostí, které tyto akty v přenesené 
pravomoci upravují, konkrétně s ohledem 
na postup rozhodování při uložení, 
výpočtu a zrušení navýšení kapitálového 
požadavku uvedeného v aktech 
v přenesené pravomoci přijatých podle 
odstavce 6.

7. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování tohoto článku 
vytvoří Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
norem, ve kterých stanoví postupy, jimiž 
se bude řídit rozhodování při uložení, 
výpočtu a zrušení navýšení kapitálového 
požadavku.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 5 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 37 – odstavec 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
1. června 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 5 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 37 – odstavec 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 6
Směrnice 2009/138/ES
Článek 38 – odstavec 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li žádost o spolupráci v souvislosti 
s inspekcí na místě v souladu s tímto 
odstavcem zamítnuta nebo není 
v přiměřené lhůtě vyřízena, mohou 
orgány dohledu záležitost postoupit 
orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc 
v souladu s článkem 19 nařízení …/2010 
[EIOPA]. V takovém případě může orgán 
EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Pokud některý orgán dohledu informuje 
orgány dohledu hostitelského členského 
státu o tom, že má v úmyslu provést 
v souladu s prvním pododstavcem inspekci 
na místě, a pokud je tomuto orgánu 
dohledu prakticky znemožněno vykonávat 
své právo provádět tyto inspekce na místě, 
může tento orgán dohledu záležitost 
postoupit orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 odst. 1 až 3 
a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010.
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi, které 
mu byly svěřeny daným článkem.

Or. en
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Odůvodnění

Článek 38 neukládá požadavek spolupráce. Kromě toho také nelze použít odstavce 4 a 5 
nařízení (EU) č. 1094/2010, protože není možné přijmout žádné jednotlivé rozhodnutí určené 
finanční instituci. Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 38 – odstavec 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V čl. 38 odst. 2 se vkládá nový 
pododstavec 1a, který zní:
„V souladu s článkem 21 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 má orgán EIOPA právo 
účastnit se inspekcí na místě v případě, že 
jsou prováděné společně dvěma či více 
orgány dohledu.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 38 neukládá požadavek spolupráce. Kromě toho také nelze použít odstavce 4 a 5 
nařízení (EU) č. 1094/2010, protože není možné přijmout žádné jednotlivé rozhodnutí určené 
finanční instituci. Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 7
Směrnice 2009/138/ES
Článek 50 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
které blíže upřesňují:

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a akty v přenesené pravomoci, které 
blíže upřesňují:

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 7
Směrnice 2009/138/ES
Článek 50 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je nezbytné zajistit přiměřené 
sbližování posouzení uvedeného v čl. 45 
odst. 1 písm. a), může Komise v souladu 
s článkem 301a a za podmínek 
stanovených v článku 301b a 301c 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní prvky tohoto 
posouzení.

2. Pokud je nezbytné zajistit přiměřené 
sbližování posouzení uvedeného v čl. 45 
odst. 1 písm. a), může Komise v souladu 
s článkem 301a přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých blíže upřesní prvky 
tohoto posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 10
Směrnice 2009/138/ES
Článek 56 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní informace, které musí 
být zveřejňovány, a prostředky, jimiž se 
toho dosáhne.

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
akty v přenesené pravomoci, ve kterých 
blíže upřesní informace, které musí být 
v souladu s oddílem 3 zveřejňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 10
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 56 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článků 53, 
54 a 55 doplněných o akty v přenesené
pravomoci uvedené v tomto článku 
ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na šablony 
zveřejnění.

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto oddílu vytvoří 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
norem, ve kterých stanoví postupy, jimiž 
se budou řídit používané formáty 
a šablony.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 10
Směrnice 2009/138/ES
Článek 56 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh prováděcích 
technických norem předloží Komisi do 
1. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 10
Směrnice 2009/138/ES
Článek 56 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2011 vypracuje Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
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orgán EIOPA návrh prováděcích 
technických norem, které předloží Komisi.

prováděcí technické normy uvedené 
v druhém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 11
Směrnice 2009/138/ES
Článek 58 – odstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých blíže upřesní úpravy kritérií 
stanovených v čl. 59 odst. 1 s cílem 
zohlednit budoucí vývoj a zajistit jednotné 
uplatňování článků 57 až 63.

8. Aby byla v souvislosti s tímto oddílem 
zajištěna důsledná harmonizace, může 
orgán EIOPA vytvořit návrh regulačních 
technických norem, ve kterých stanoví 
seznam všech informací uvedených 
v čl. 59 odst. 4, jež musí navrhovaní 
nabyvatelé zahrnout do svého oznámení, 
aniž je dotčen čl. 58 odst. 2.

Aby byla v souvislosti s tímto oddílem 
zajištěna důsledná harmonizace 
a zohledněn budoucí vývoj, vytvoří orgán 
EIOPA návrh regulačních technických 
norem, ve který upřesní úpravy kritérií 
stanovených v čl. 59 odst. 1.
Návrh regulačních technických norem 
uvedený v druhém pododstavci předloží 
orgán EIOPA Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním a druhém pododstavci 
postupem podle článků 10 až 14 nařízení 
(EU) č. 1094/2010.
Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, může orgán 
EIOPA vypracovat návrh prováděcích 
technických norem, v nichž stanoví 
společné postupy, formuláře a šablony 
používané v rámci konzultačního procesu 
mezi příslušnými orgány dohledu 
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uvedenými v článku 60.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v pátém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Úplná shoda s články 19, 19a a 19b směrnice o kapitálových požadavcích ve znění směrnice 
Omnibus I.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 13 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 71 – odstavec 2 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se orgány dohledu řídily pokyny 
a doporučeními orgánu EIOPA a aby 
případně uvedly, z jakého důvodu tak 
nečiní;

b) aby se orgány dohledu řídily pokyny 
a doporučeními orgánu EIOPA a pokud 
tak nečiní, aby oznámily, jaké k tomu mají 
důvody;

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno plně do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 9 odst. 16, kterým se mění článek 42b 
směrnice o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 13 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 71 – odstavec 2 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aby vnitrostátní mandáty udělené 
orgánům dohledu nebránily těmto orgánům 
ve výkonu povinností plynoucích z členství 

c) aby vnitrostátní mandáty udělené 
orgánům dohledu nebránily těmto orgánům 
ve výkonu povinností plynoucích z členství 
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v orgánu EIOPA podle této směrnice. v orgánu EIOPA nebo z této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno plně do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 9 odst. 16, kterým se mění článek 42b 
směrnice o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 14 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 75 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví metody a předpoklady, 
které se použijí pro oceňování aktiv 
a závazků stanovených v odstavci 1.

2. Aby byla v souvislosti s oceňováním 
aktiv a závazků zajištěna důsledná 
harmonizace, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve
kterém upřesní:

a) metody a předpoklady, které se použijí 
pro oceňování aktiv a závazků stanovených 
v odstavci 1;

b) mezinárodní účetní standardy 
schválené Komisí v souladu s nařízením 
(ES) č. 1606/2002, které budou ve shodě 
s postupem oceňování aktiv a závazků 
stanoveným v odstavci 1;
c) postupy oceňování v případech, kdy 
kótované tržní ceny buď nejsou dostupné, 
nebo nejsou v souladu s postupem 
oceňování aktiv a závazků stanoveným 
v odstavci 1;
d) alternativní metody oceňování, které se 
použijí v případech, kdy mezinárodní 
účetní standardy schválené Komisí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002* 
jsou buď dočasně nebo trvale v nesouladu 
s postupem oceňování aktiv a závazků 
stanoveným v odstavci 1.
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Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
______________
1Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

„Metody a předpoklady“ poukazují na uplatnění odborného dohledu a měly by vést 
k vytvoření regulačních technických norem. Nevhodné jsou rovněž prováděcí technické 
normy, které navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 14 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 75 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se
„3. Komisi se udělují pravomoci 
k přijímání prováděcích technických 
norem pro:
a) stanovení podmínek používání odstavce 
1 doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 2 ohledně 
záležitostí, které tyto akty v přenesené 
pravomoci upravují, pokud jde o:
i) postupy oceňování v případech, kdy 
kótované tržní ceny buď nejsou dostupné, 
nebo nejsou v souladu s odstavci 1 a 2;
ii) soulad mezinárodních účetních 
standardů schválených Komisí v souladu 
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s nařízením (ES) č. 1606/2002 s postupem 
oceňování stanoveným v tomto článku;
b) stanovení podmínek používání odstavce 
1 doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 2 ohledně 
záležitostí, které tyto akty v přenesené 
pravomoci upravují, konkrétně s ohledem 
na metody a předpoklady, které se použijí 
pro oceňování aktiv a závazků 
stanovených v odstavci 1, včetně 
alternativních metod oceňování, které se 
používají v případech, kdy mezinárodní 
účetní standardy schválené Komisí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/20021

jsou buď dočasně nebo trvale v nesouladu 
s postupem oceňování stanoveným v tomto 
článku.
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].
Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.
__________________
1 Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.“

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 15
Směrnice 2009/138/ES
Článek 77a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické informace získané Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění

Diskontní sazby

Orgán EIOPA zveřejní technické 1. Orgán EIOPA stanoví a zveřejní pro 
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informace, včetně příslušné časové 
struktury bezrizikových úrokových měr. V 
případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
zveřejní rovněž informace týkající se 
pojistného za nelikviditu, včetně jeho výše. 
Orgán EIOPA sleduje pojistné za 
nelikviditu a vyvodí informace na
transparentním, objektivním a spolehlivém
základě. Informace pro všechny tyto účely 
se vyvozují podle metod a předpokladů, 
které mohou zahrnovat vzorce či určení 
vypracovaná orgánem EIOPA.

každou příslušnou měnu alespoň 
čtvrtletně příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, které se 
použijí pro výpočet nejlepšího odhadu 
podle čl. 77 odst. 2. Na základě tohoto 
nejlepšího odhadu se použije kapitola VII 
této hlavy.

Informace uvedené v prvním odstavci se 
zveřejní pro každou příslušnou měnu 
alespoň čtvrtletně způsobem, který je 
v souladu s metodami uvedenými v článku 
86.

2. V případech, kdy v období nedostatečné 
likvidity zaznamená orgán EIOPA na 
finančních trzích pojistné za nelikviditu, 
které vyvodí podle vzorce uvedeného 
v článku 86 a které bude vyšší než X 
procentních bodů, zveřejní pro každou 
příslušnou měnu příslušnou upravenou 
časovou strukturu bezrizikových 
úrokových měr, a to ve stejných časových 
intervalech, v jakých je zveřejňována 
příslušná časová struktura bezrizikových 
úrokových měr uvedená v odstavci 1.
Používání této příslušné upravené časové 
struktury bezrizikových úrokových měr 
pro výpočet nejlepšího odhadu mohou 
orgány dohledu pojišťovnám 
a zajišťovnám povolit pouze pro některé 
velmi nelikvidní závazky, které se určí 
podle článku 86. Pojišťovny a zajišťovny 
v takovém případě zveřejní informaci o 
používání tohoto pojistného a o měnovém 
dopadu na jejich finanční postavení.
3. Úkoly uvedené v odstavcích 1 a 2 plní 
orgán EIOPA transparentním, objektivním 
a spolehlivým způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Úpravu příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr podle pojistného za 
nelikviditu je třeba provést s ohledem na možnost řešení obtížných situací na trzích. Orgán 
EIOPA by měl vytvořit vzorec, podle něhož by se pojistné za nelikviditu odvozovalo a který by 
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umožňoval předcházet tomu, aby pojistné velmi malé výše mělo vliv na časovou strukturu 
úrokových měr, což přispěje k větší jistotě a předvídatelnosti na trhu. Členské státy by měly 
mít možnost nepovolit tuto odchylku podnikům, které jsou v oblasti jejich působnosti.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek uvedených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví:

Aby byla v souvislosti s metodami 
a výpočty technických rezerv zajištěna 
důsledná harmonizace, vytvoří orgán 
EIOPA návrh regulačních technických 
norem, ve kterém upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) metodologie, zásady a techniky pro 
určení příslušné časové struktury 
bezrizikových úrokových měr, která se 
použije pro výpočet nejlepšího odhadu 
podle čl. 77 odst. 2;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) okolnosti, za nichž se technické rezervy 
vypočítají jako celek nebo jako součet 
nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, 
jakož i metody, které se použijí v případě, 
kdy se technické rezervy vypočítají jako 
celek;

c) okolnosti, za nichž se technické rezervy 
vypočítají jako celek nebo jako součet 
nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, 
jakož i metody, které se použijí v případě, 
kdy se technické rezervy vypočítají jako 
celek podle článku 77 odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) metody a předpoklady, které se použijí 
při výpočtu rizikové přirážky, včetně 
určení výše použitelných vlastních zdrojů 
nezbytných na krytí pojistných a zajistných 
závazků a kalibraci sazby nákladů na 
kapitál;

d) metody a předpoklady, které se použijí 
při výpočtu rizikové přirážky, včetně 
určení výše použitelných vlastních zdrojů 
nezbytných na krytí pojistných a zajistných 
závazků a kalibraci sazby nákladů na 
kapitál podle článku 77 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podrobně stanovená kritéria pro 
metody a vzorce používané pro výpočet 
pojistného za nelikviditu a metody 
zjišťování významných nelikvidních 
závazků v souladu s článkem 77a;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 odst. 1 písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) druhy pojištění, na jejichž základě se 
pojistné a zajistné závazky rozčlení pro 
výpočet technických rezerv;

e) druhy pojištění, na jejichž základě se 
pojistné a zajistné závazky rozčlení pro 
výpočet technických rezerv v souladu 
s článkem 80;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) normy, které je třeba dodržovat pro
zajištění vhodnosti, úplnosti a přesnosti 
údajů používaných při výpočtu 
technických rezerv, a specifické okolnosti, 
za nichž by bylo vhodné použít pro 
výpočet nejlepšího odhadu aproximace, 
včetně individuálního přístupu;

f) normy, které je třeba dodržovat pro 
zajištění vhodnosti, úplnosti a přesnosti 
údajů používaných při výpočtu 
technických rezerv, a specifické okolnosti, 
za nichž by bylo vhodné použít pro 
výpočet nejlepšího odhadu aproximace, 
včetně individuálního přístupu, v souladu 
s článkem 82;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 – písmeno i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podrobná kritéria pro prvky technických 
informací, metody výpočtu a předpoklady 
a případně vzorce a určení, podle nichž 
má orgán EIOPA vyvodit informace, jak 
je uvedeno v článku 77a.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.



PR\874812CS.doc 57/185 PE466.970v02-00

CS

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání čl. 77 odst. 
2 doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odst. 1 písm. a) až h) 
tohoto článku ohledně záležitostí, které 
tyto akty v přenesené pravomoci upravují.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním odstavci se přijímají v souladu 
s článkem 15 nařízení …/… [EIOPA].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 16
Směrnice 2009/138/ES
Článek 86 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se technických rezerv jednoznačně vyžadují odborný dohled, 
a měla by tudíž vést k vytvoření regulačních technických norem. S ohledem na zásadu „lepší 
regulace“ proto nejsou dodatečné prováděcí technické normy potřebné.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy a prováděcí 
technické normy

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Předmět tohoto odstavce vyžaduje 
odborný dohled.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých upřesní:

1. Aby byla v souvislosti s určováním 
kapitálu zajištěna důsledná harmonizace, 
vytvoří orgán EIOPA návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Předmět tohoto odstavce vyžaduje 
odborný dohled.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 1 – písmeno a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kritéria a postupy pro schvalování 
doplňkového kapitálu orgány dohledu 
podle článku 90;

a) kritéria pro schvalování doplňkového 
kapitálu orgány dohledu podle článku 90;

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Předmět tohoto odstavce vyžaduje 
odborný dohled.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 1 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
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1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Předmět tohoto odstavce vyžaduje 
odborný dohled.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Předmět tohoto odstavce vyžaduje 
odborný dohled.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 17 – písmeno b a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Za účelem zajištění jednotných 

podmínek uplatňování článku 90 vytvoří 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) návrh prováděcích technických 
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norem, ve kterých stanoví postupy, 
formáty a šablony používané při 
schvalování doplňkového kapitálu orgány 
dohledu.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Č. 2 – bod 17 – písmeno c
Směrnice 2009/138/ES
Článek 92 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: vypouští se
3. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek článku 90 
doplněného o akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 písm. a) tohoto 
článku ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na postupy, jež je 
třeba dodržovat při schvalování 
doplňkového kapitálu orgány dohledu.
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].
Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek uvedených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví:

Aby byla v souvislosti se zařazením 
kapitálu zajištěna důsledná harmonizace, 
vytvoří orgán EIOPA návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně přezkoumává seznam 
uvedený v odst. 1 písm. a) a případně jej 
na základě tržního vývoje aktualizuje.

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článků 93 

Komise pravidelně přezkoumává seznam 
uvedený v odst. 1 písm. a) a případně jej 
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až 96 doplněných o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na metody zařazení 
kapitálu.

na základě tržního vývoje aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Komisi není třeba svěřovat dodatečnou pravomoc, protože je již zahrnuta v regulačních 
technických normách uvedených v předchozím odstavci.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komisi není třeba svěřovat dodatečnou pravomoc, protože je již zahrnuta v regulačních 
technických normách uvedených v předchozím odstavci.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 18
Směrnice 2009/138/ES
Článek 97 – odstavec 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 

vypouští se
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které předloží Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Komisi není třeba svěřovat dodatečnou pravomoc, protože je již zahrnuta v regulačních 
technických normách uvedených v předchozím odstavci.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 19
Směrnice 2009/138/ES
Článek 99 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 19
Směrnice 2009/138/ES
Článek 99 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví:

1. Aby byla v souvislosti s použitelností 
kapitálu zajištěna důsledná harmonizace, 
vytvoří orgán EIOPA návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.
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Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 19
Směrnice 2009/138/ES
Článek 99 – odstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1.března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 19
Směrnice 2009/138/ES
Článek 99 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.
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Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 19
Směrnice 2009/138/ES
Článek 99 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článku 98 
doplněného o akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na úpravy pro 
účelově vázané fondy.

vypouští se

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].
Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Překrývá se s regulačními technickými normami v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Harmonizované technické údaje zadávané 
do standardního vzorce: úloha Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění

Harmonizované technické údaje zadávané 
do standardního vzorce 
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Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zjednodušení výpočtu modulu 
tržního rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5 
a případně při zjednodušení modulu rizika 
selhání protistrany uvedeného v čl. 105 
odst. 6 orgán EIOPA pro účely hodnocení 
technik snižování rizik uvedených v 
čl. 101 odst. 5:

1. Ke stanovení pravděpodobnosti selhání 
při výpočtu modulu rizika selhání 
protistrany uvedeného v čl. 105 odst. 6 lze 
použít externí hodnocení úvěru, a to za 
následujících podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zhodnotí způsobilost externích 
ratingových agentur a přidělí jim úvěrová 
hodnocení podle objektivní stupnice 
úvěrového hodnocení;

a) externí úvěrové hodnocení vydává 
externí ratingová agentura (ECAI);

Or. en
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Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejní seznam orgánů regionální 
a místní správy, na styk s nimiž je třeba 
nahlížet jako na styk s orgány ústřední 
státní správy;

b) externí ratingové agentury (ECAI) jsou 
všechny ratingové agentury, které byly 
registrovány nebo certifikovány v souladu 
s nařízením (ES) č. 1060/2009;

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřesní akciový index uvedený v čl. 106 
odst. 2, vypočte symetrickou úpravu 
uvedenou v článku 106 a pravidelně 

c) pokud určitá externí ratingová 
agentura (ECAI) není registrována 
v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009, 
posoudí její způsobilost evropské orgány 
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zveřejňuje oba druhy informací; dohledu (ESA) prostřednictvím smíšeného 
výboru a ve shodě s metodickými 
požadavky hlavy II nařízení (ES) 
č. 1060/2009;

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením o 
kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) upřesní úpravy, které je třeba provést 
v případě měn vázaných na euro 
v podmodulu měnového rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 5.

d) smíšený výbor zveřejní seznam 
způsobilých externích ratingových 
agentura (ECAI);

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – písmeno d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) smíšený výbor ověří, že přinejmenším 
všechny úvěrové instituce, které mají na 
jednotlivých hodnoceních úvěrů 
oprávněný zájem, k nim mají přístup za 
stejných podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 – písmeno d b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) smíšený výbor přidělí externím 
úvěrovým hodnocením hodnotu na 
objektivní stupnici úvěrového hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Uznávání externích ratingových agentur musí být v souladu a ve shodě s nařízením 
o kapitálových požadavcích (CRD), včetně CRD4, a s nařízením o ratingových agenturách 
(CRA). Nesmí docházet k překrývání, což je oprávněným úkolem smíšeného výboru. Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) by měly optimálním způsobem využívat odborné znalosti a zkušenosti 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).
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Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109a – odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán EIOPA má tyto úkoly:
a) pro zjednodušení výpočtu modulu 
tržního rizika uvedeného v čl. 105 odst. 5:
i) uveřejní seznamy orgánů regionální 
a místní správy, u kterých se s expozicemi 
zachází jako s expozicemi vůči centrální 
vládě, do jejíž pravomoci tato regionální 
a místní správa spadá, pokud neexistuje 
rozdíl v riziku mezi těmito expozicemi 
vzhledem ke specifickým možnostem 
získávání příjmů na straně regionální 
a místní správy a k existenci zvláštního 
institucionálního uspořádání, které 
snižuje jejich riziko selhání;
ii) upřesní úpravy, které je třeba provést 
v případě měn vázaných na euro 
v podmodulu měnového rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 5; a
b) upřesní příslušný akciový index 
uvedený v čl. 106 odst. 2, vypočte 
symetrickou úpravu uvedenou v článku 
106 a pravidelně zveřejňuje oba druhy 
informací.“

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 20
Směrnice 2009/138/ES
Článek 109 a – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 2. Pro účely zjednodušení výpočtu modulu 
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zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA vypočte 
a zveřejní standardní odchylky od 
specifických vnitrostátních legislativních 
opatření členských států, které povolují 
sdílení pojistného plnění v souvislosti se 
zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují uvedená 
kritéria.

zdravotního upisovacího rizika uvedeného 
v čl. 105 odst. 4 orgán EIOPA ve shodě 
s výpočty poskytnutými orgány dohledu 
dotčených členských států zveřejní 
standardní odchylky od specifických 
vnitrostátních legislativních opatření 
členských států, které povolují sdílení 
požadavků na pojistné plnění v souvislosti 
se zdravotním rizikem mezi pojišťovnami 
a zajišťovnami a které splňují následující
kritéria:

a) mechanismus sdílení požadavků na 
pojistné plnění je transparentní a před 
započetím ročního období, na něž se 
vztahuje, v plném rozsahu specifikovaný;
b) mechanismus sdílení požadavků na 
pojistné plnění, počet pojišťoven, které se 
podílejí na systému vyrovnávání 
zdravotních rizik (HRES), a rizikové 
vlastnosti podniků podléhajících tomuto 
systému zajišťují všem pojišťovnám, které 
jsou zapojeny do systému HRES, že se 
díky tomuto systému významnou měrou 
sníží volatilita ročních ztrát podniků 
podléhajících systému HRES, jak co se 
týče rizika pojistného, tak rizika 
technických rezerv;
c) zdravotní pojištění hrazené v rámci 
systému HRES je povinné a slouží jako 
částečná nebo úplná alternativa 
zdravotního pojištění poskytovaného 
povinným systémem sociálního 
zabezpečení;
d) v případě selhání pojišťoven 
zapojených do systému HRES zaručí 
jeden nebo více správních orgánů plné 
uspokojení požadavků pojistníků 
pojišťovacího podniku podléhajícího 
systému HRES.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví dodatečná kritéria.

Or. en
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Odůvodnění

Formulace „které splňují uvedená kritéria“ je příliš vágní.  Kritéria jsou dále upřesněna, 
k čemuž může dojít i formou aktu v přenesené pravomoci, který stanoví dodatečné požadavky. 

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví:

1. Aby byla v souvislosti s článkem 101 
a články 103 až 109 zajištěna důsledná 
harmonizace, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.
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Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) korelační parametry, v případě potřeby 
včetně parametrů uvedených v příloze IV, 
a postupy aktualizace těchto parametrů;

d) korelační parametry, v případě potřeby 
včetně parametrů uvedených v příloze IV;

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami.

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) kritéria týkající se standardizovaných 
metod, které pojišťovny nebo zajišťovny 
použijí pro výpočet parametrů specifických 
pro pojišťovny nebo zajišťovny uvedených 
v písmenu j), a jakákoli kritéria ohledně 
úplnosti, přesnosti a vhodnosti použitých 
údajů, která se musí splnit předtím, než je 
schválí orgány dohledu, společně 
s postupem, který je třeba při takovém 
schválení dodržet;

k) kritéria týkající se standardizovaných 
metod, které pojišťovny nebo zajišťovny 
použijí pro výpočet parametrů specifických 
pro pojišťovny nebo zajišťovny uvedených 
v písmenu j), a jakákoli kritéria ohledně 
úplnosti, přesnosti a vhodnosti použitých 
údajů, která se musí splnit předtím, než je 
schválí orgány dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami.
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Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) podrobná kritéria pro způsobilost 
externích ratingových agentur a přidělení 
úvěrových hodnocení podle stupnice 
úvěrového hodnocení uvedené v čl. 109a 
odst. 1 písm. a);

n) přidělení úvěrových hodnocení podle 
stupnice úvěrového hodnocení uvedené 
v čl. 109a odst. 1 písm. f);

Or. en

Odůvodnění

Kritéria způsobilosti jsou stanovena v nařízení o ratingových agenturách.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) podrobná kritéria pro akciový index 
uvedený v čl. 109a odst. 1 písm. c);

o) podrobná kritéria pro akciový index 
uvedený v čl. 109a odst. 1a písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) podrobná kritéria pro úpravy, které je 
třeba provést v případě měn vázaných na 

p) podrobná kritéria pro úpravy, které je 
třeba provést v případě měn vázaných na 
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euro pro účely zjednodušení výpočtu 
podmodulu měnového rizika uvedeného v 
čl. 109a odst. 1 písm. d);

euro pro účely zjednodušení výpočtu 
podmodulu měnového rizika uvedeného v 
čl. 109a odst. 1a písm. a) bod ii);

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – písmeno q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) podrobná kritéria, jež mají vnitrostátní 
legislativní opatření splňovat, a požadavky 
na výpočet standardní odchylky pro účely 
zjednodušení výpočtu modulu zdravotního 
upisovacího rizika uvedeného v čl. 109a 
odst. 2.

q) podrobná kritéria, jež mají vnitrostátní 
legislativní opatření splňovat, a metody 
a požadavky na výpočet standardní 
odchylky pro účely zjednodušení výpočtu 
modulu zdravotního upisovacího rizika 
uvedeného v čl. 109a odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) uvedený návrh regulačních 
technických norem předloží Komisi do 
1. března 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto článku vytvoří orgán 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, ve kterých stanoví postupy, 
formáty a šablony používané:
a) při aktualizaci korelačních parametrů 
uvedených v písm. d);
b) v souvislosti s tím, když orgány dohledu 
schvalují používání parametrů 
specifických pro pojišťovny nebo 
zajišťovny uvedené v písm. k).

Or. en

Pozměňovací návrh 131

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21



PR\874812CS.doc 79/185 PE466.970v02-00

CS

Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 132

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 1 – pododstavec 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
čtvrtém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých stanoví 
kvantitativní limity a kritéria použitelnosti 
aktiv. Tyto akty v přenesené pravomoci se 
použijí na aktiva kryjící technické rezervy, 
s výjimkou aktiv držených ve vztahu ke 

2. Aby byla v souvislosti se solventnostním 
kapitálovým požadavkem zajištěna 
důsledná harmonizace, vytvoří Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém s ohledem na rizika, která nejsou 
v dostatečné míře pokryta podmodulem,
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smlouvám týkajícím se životního pojištění, 
podle nichž nesou investiční riziko 
pojistníci. Tato opatření přezkoumává 
Komise se zřetelem k vývoji u 
standardního vzorce a na finančních trzích.

stanoví kvantitativní limity a kritéria 
použitelnosti aktiv.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
Tyto regulační technické normy se použijí 
na aktiva kryjící technické rezervy, 
s výjimkou aktiv držených ve vztahu ke 
smlouvám týkajícím se životního pojištění, 
podle nichž nesou investiční riziko 
pojistníci. Tyto regulační technické normy
přezkoumává Komise se zřetelem k vývoji 
u standardního vzorce a na finančních 
trzích.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s přijatým zněním směrnice Solventnost II.

Pozměňovací návrh 134

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 21
Směrnice 2009/138/ES
Článek 111 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují pravomoci 
k přijímání prováděcích technických 
norem pro stanovení:

vypouští se

a) podmínek používání článků 101 až 110 
doplněných o akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odst. 1 písm. a) až m) ohledně 
záležitostí, které tyto akty v přenesené 



PR\874812CS.doc 81/185 PE466.970v02-00

CS

pravomoci upravují; a dále
b) standardizovaných metod, které se 
použijí při výpočtu parametrů 
specifických pro pojišťovny nebo 
zajišťovny, jak je uvedeno v odst. 1 písm. 
j).
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].
Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Účel tohoto odstavce splňují již regulační technické normy v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 135

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy a prováděcí 
technické normy

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a Aby byla v souvislosti s úplným 
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a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví:

a částečným interním modelem 
solventnostního kapitálového požadavku 
zajištěna důsledná harmonizace, vytvoří 
orgán EIOPA návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – písmeno a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup, který je třeba dodržovat při 
schválení interního modelu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami.

Pozměňovací návrh 138

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) postupy pro schvalování významných 
změn interního modelu a změn v koncepci 
změn interního modelu podle článku 115;

c) koncepci změn interního modelu podle 
článku 115;

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami.
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Pozměňovací návrh 139

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístupy, včetně případných technik při 
selhání, které umožňují úplnou integraci 
částečného interního modelu do 
standardního vzorce pro solventnostní 
kapitálový požadavek a do požadavků pro 
používání alternativních technik.

d) způsob úplné integrace částečného 
interního modelu do standardního vzorce 
uvedeného v článku 113 odst. 1 písm. c)
pro solventnostní kapitálový požadavek 
a do požadavků pro používání 
alternativních integračních technik.

Or. en

Pozměňovací návrh 140

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené ve druhém pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 142

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto článku vytvoří orgán 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, ve kterých stanoví postupy, 
formáty a šablony používané při:
a) schvalování vnitřního modelu 
v souladu s článkem 112; a
b) schvalování významných změn 
vnitřního modelu a změn v koncepci změn 
vnitřního modelu podle článku 115.

Or. en

Pozměňovací návrh 143

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
čtvrtém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 145

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 22
Směrnice 2009/138/ES
Článek 114 – odstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článků 112 
až 126 doplněných o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na postupy, úpravy 
a alternativní techniky uvedené v daném 
odstavci. Prováděcí technické normy 
uvedené v druhém pododstavci se 
přijímají v souladu s článkem 15 nařízení 
…/… [EIOPA]. Do 31. prosince 2011 
vypracuje EIOPA návrh prováděcích 
technických norem, které předloží 
Komisi.“

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 146

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 23
Směrnice 2009/138/ES
Článek 127 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty

Regulační technické normy

Or. en

Pozměňovací návrh 147

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 23
Směrnice 2009/138/ES
Článek 127 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci
v souvislosti s články 120 až 126 o
používání interních modelů v Unii.

Aby byla v souvislosti s články 120 až 126 
zajištěna důsledná harmonizace a aby 
bylo zlepšeno posuzování rizikového 
profilu a řízení činnosti pojišťoven 
a zajišťoven, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní používání interních modelů 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 148

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 23
Směrnice 2009/138/ES
Článek 127 – odstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání článků 120 
až 126 doplněných o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v prvním odstavci 
ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 149

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 23
Směrnice 2009/138/ES
Článek 127 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí technické normy uvedené 
v druhém pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA]. Do 31. prosince 2011 vypracuje 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, které předloží Komisi.

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 150

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 23 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 129 – odstavec 1 – písmeno d – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) V čl. 129 odst. 1 písm. d) se bod i) 
nahrazuje tímto:
„i) činí 2 300 000 EUR pro neživotní 
pojišťovny včetně kaptivních, 
s výjimkou případů, kdy jsou kryta 
všechna nebo některá rizika uvedená 
v jednom z odvětví 10 až 15 v části A 
přílohy I a kdy absolutní dolní mez činí 
alespoň 3 500 000 EUR.“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 300 (Úř. věst. C 41, 19.2.2009) měly být upraveny rovněž výše částek 
uvedených v bodech i) a ii). Měla by být stejná u životního pojištění i zajištění.

Pozměňovací návrh 151

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 23 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 129 – odstavec 1 – písmeno i – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) V čl. 129 odst. 1 písm. d) se bod ii) 
nahrazuje tímto:
„ii) činí 3 500 000 EUR pro životní 
pojišťovny včetně kaptivních;“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 300 (Úř. věst. C 41, 19.2.2009) měly být upraveny rovněž výše částek 
uvedených v bodech i) a ii). Měla by být stejná u životního pojištění i zajištění.

Pozměňovací návrh 152

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 24
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Směrnice 2009/138/ES
Článek 129 – odstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) činí 3 200 000 EUR pro zajišťovny 
s výjimkou kaptivních zajišťoven, pro které 
nesmí být minimální kapitálový požadavek 
nižší než 1 100 000 EUR;

iii) činí 3 500 000 EUR pro zajišťovny 
s výjimkou kaptivních zajišťoven, pro které 
nesmí být minimální kapitálový požadavek 
nižší než 1 100 000 EUR;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 300 (Úř. věst. C 41, 19.2.2009) měly být upraveny rovněž výše částek 
uvedených v bodech i) a ii). Měla by být stejná u životního pojištění i zajištění.

Pozměňovací návrh 153

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 27
Směrnice 2009/138/ES
Článek 130 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Regulační technické normy 

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 154

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 27
Směrnice 2009/138/ES
Článek 130 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní výpočet minimálního 

Aby byla v souvislosti s minimálními 
kapitálovými požadavky zajištěna 
důsledná harmonizace, vypracuje orgán 
EIOPA návrhy regulačních technických 
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kapitálového požadavku stanoveného 
v článcích 128 a 129.

norem, ve kterých upřesní výpočet 
minimálního kapitálového požadavku 
stanoveného v článcích 128 a 129.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 155

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 27
Směrnice 2009/138/ES
Článek 130 – odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 156

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 27
Směrnice 2009/138/ES
Článek 130 – odstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en
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Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 157

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Regulační technické normy a prováděcí 
technické normy

Or. en

Pozměňovací návrh 158

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kvalitativní 
požadavky v těchto oblastech:

1. Aby byla v souvislosti s čl. 132 odst. 2 a 
čl. 132 odst. 4 zajištěna důsledná 
harmonizace, vytvoří orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní kvalitativní požadavky 
v těchto oblastech:

Or. en

Pozměňovací návrh 159

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – písmeno a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určení, měření, sledování, řízení 
a vykazování rizik vyplývajících z investic 
vzhledem ke čl. 132 odst. 2 prvnímu 
pododstavci;

a) určení, měření, sledování a řízení rizik 
vyplývajících z investic vzhledem ke 
čl. 132 odst. 2 prvnímu pododstavci;

Or. en

Odůvodnění

Postupy vykazování se řídí prováděcími technickými normami.

Pozměňovací návrh 160

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určení, měření, sledování, řízení 
a vykazování specifických rizik 
vyplývajících z investic do derivátů a aktiv 
uvedených v čl. 132 odst. 4 druhém 
pododstavci.

b) určení, měření, sledování a řízení 
specifických rizik vyplývajících z investic 
do derivátů a aktiv uvedených v čl. 132 
odst. 4 druhém pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Postupy vykazování se řídí prováděcími technickými normami.

Pozměňovací návrh 161

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 162

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování písm. a) a b) uvedených 
v odst. 1 může Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) vytvořit návrh 
prováděcích technických norem, ve 
kterých stanoví uplatňované postupy 
vykazování a používané formáty 
a šablony.

Or. en

Pozměňovací návrh 163

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 1 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
třetím pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 164

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví:

2. Komise přijme v souladu s článkem 
301a akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 165

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 135 – odstavec 2 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) důsledky nedodržení požadavků 
stanovených podle písmen a) a b) tohoto 
odstavce, včetně případně a bez ohledu na 
čl. 101 odst. 3 opatření, kterými se ukládá 
přiměřený dodatečný kapitálový 
požadavek.

c) upřesnění okolností, za nichž lze 
v případě nedodržení požadavků 
stanovených podle písmen a) a b) tohoto 
odstavce uložit navýšení kapitálového 
požadavku, aniž by tím dotčen čl. 101 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s článkem 37.

Pozměňovací návrh 166

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 29
Směrnice 2009/138/ES
Článek 136 – odstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla v souvislosti s tímto článkem 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní 
metody výpočtu navýšení kapitálového 
požadavku uvedeného v odst. 1 písm. c).
Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Komisi je v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1094/2010 svěřena 
pravomoc přijímat regulační technické 
normy uvedené v prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s článkem 37.

Pozměňovací návrh 167

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 30 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 138 – odstavec 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výjimečných poklesů na 
finančních trzích, pokud orgán EIOPA 
v souladu s tímto odstavcem stanoví, že 
k uvedeným poklesům dochází, mohou 
orgány dohledu prodloužit lhůtu uvedenou 
v odst. 3 druhém pododstavci o 
odpovídající dobu s přihlédnutím ke všem 
relevantním faktorům.

V případě výjimečných poklesů na 
finančních trzích, pokud orgán EIOPA 
v souladu s tímto odstavcem a na základě 
konzultace Evropského výboru pro 
systémová rizika (ESRB), vytvořeného 
podle nařízení (EU) č. 1092/2010, vyhlásí, 
že k uvedeným poklesům dochází, mohou 
orgány dohledu prodloužit lhůtu uvedenou 
v odst. 3 druhém pododstavci o 
odpovídající dobu s přihlédnutím ke všem 
relevantním faktorům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 168

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 30 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 138 – odstavec 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Vkládá se nový čtvrtý a pátý 
pododstavec, který zní:

b) Za první pododstavec se vkládá nový 
druhý a třetí pododstavec, který zní:

Aniž jsou dotčeny pravomoci orgánu 
EIOPA podle článku 18 nařízení …/…, 
zašle orgán EIOPA pro účely tohoto 
odstavce dotečenému orgánu dohledu na 
jeho žádost individuální rozhodnutí o 
výjimečném poklesu na finančních trzích. 
K výjimečnému poklesu na finančních 
trzích dochází tehdy, když jedna či více 
pojišťoven či zajišťoven není schopno 
plnit jeden z požadavků stanovených 
v odstavci 3 tohoto článku ve lhůtě 
stanovené v daném odstavci v důsledku
poklesu na finančních trzích, který je 
nepředvídaný, ostrý a prudký, čímž se liší 
od poklesů, ke kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu, a který již vážně 
a nepříznivě ovlivnil finanční situaci 
jedné či více pojišťoven a zajišťoven, jež 
souhrnně představují podstatnou část 
pojišťovacího či zajišťovacího trhu 
v jednom či více členských státech.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 18 
nařízení č. 1094/2010 může orgán EIOPA 
pro účely tohoto odstavce přijmout na 
žádost dotčeného orgánu dohledu nebo 
svého vlastního podnětu rozhodnutí, 
kterým stanoví, že došlo k výjimečnému
poklesu na finančních trzích. K 
výjimečnému poklesu na finančních trzích 
dochází tehdy, když dojde k poklesu na 
finančních trzích, který je nepředvídaný, 
ostrý a prudký a liší se od poklesů, ke 
kterým dochází jako součást 
ekonomického cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 169

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 30 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 138 – odstavec 4 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA přezkoumá alespoň jednou 
měsíčně, zda k datu přezkumu stále platí 
podmínky uvedené ve čtvrtém pododstavci,
a zruší rozhodnutí, které bylo vydáno na 
základě podmínek uvedených ve čtvrtém 
pododstavci, pokud jedna či více těchto 
podmínek již není splněno. Za tímto 
účelem zašle orgán EIOPA dotčenému
orgánu dohledu individuální rozhodnutí o 
skončení výjimečného poklesu na 
finančních trzích.

Orgán EIOPA přezkoumá alespoň jednou 
měsíčně, zda k datu přezkumu stále platí 
podmínky uvedené v předchozím
pododstavci Za tímto účelem může orgán 
EIOPA na žádost dotčeného orgánu
dohledu nebo ze svého vlastního podnětu 
přijmout rozhodnutí, jímž stanoví, že došlo 
ke skončení výjimečného poklesu na 
finančních trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 170

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Regulační technické normy

Or. en

Pozměňovací návrh 171

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých upřesní postupy, jimiž se musí 
orgán EIOPA řídit při určování, zda došlo 

1. Aby byla v souvislosti s čl. 138 odst. 4 
zajištěna důsledná harmonizace, vytvoří 
orgán EIOPA návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní 
faktory, k nimž se přihlédne pro účely 
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k výjimečnému poklesu na finančních 
trzích, a faktory, k nimž se přihlédne pro 
účely používání čl. 138 odst. 4, včetně 
maximální odpovídající doby, vyjádřené 
počtem měsíců, která musí být stejná pro 
všechny pojišťovny a zajišťovny ve smyslu 
čl. 138 odst. 4 prvního pododstavce.

čl. 138 odst. 4, včetně maximální doby, 
vyjádřené počtem měsíců, která musí být 
stejná pro všechny pojišťovny a zajišťovny 
ve smyslu čl. 138 odst. 4 prvního 
pododstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 172

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 173

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1094/2010 svěřena 
pravomoc přijímat regulační technické 
normy uvedené v prvním pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování čl. 138 odst. 4 vytvoří orgán 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, ve kterém stanoví postupy, jimiž se 
orgán EIOPA bude řídit při určování 
toho, zda došlo k výjimečnému poklesu na 
finančních trzích ve smyslu čl .138 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 175

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 176

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 1 – pododstavec 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
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čtvrtém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 177

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je nutné zlepšit sbližování, může 
Komise v souladu s článkem 301a a za 
podmínek stanovených v článcích 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých stanoví další 
specifikace k ozdravnému plánu 
uvedenému v čl. 138 odst. 2, k plánu
financování uvedenému v čl. 139 odst. 2 a
k článku 141, přičemž se patřičně snaží 
zamezit procyklickým účinkům.

2. Aby byla v souvislosti s čl. 138 odst. 2, 
čl. 139 odst. 2 a čl. 141 zajištěna důsledná 
harmonizace, může orgán EIOPA vytvořit 
návrh regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní ozdravný plán uvedený 
v čl. 138 odst. 2 a plán financování 
uvedený v čl. 139 odst. 2 s přihlédnutím 
k článku 141, přičemž se patřičně snaží 
zamezit procyklickým účinkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 178

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 31
Směrnice 2009/138/ES
Článek 143 – odstavec 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1094/2010 svěřena 
pravomoc přijímat regulační technické 
normy uvedené v prvním pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 179

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 31 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 149 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) V článku 149 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:
„Každá změna, kterou pojišťovna 
zamýšlí provést v informacích 
uvedených v článku 147, podléhá 
postupu stanovenému v článcích 147 
a 148.“

Or. en

Odůvodnění

Odkaz měl být na článek 147, nikoli 145.

Pozměňovací návrh 180

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 32
Směrnice 2009/138/ES
Článek 155 – odstavec 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení 
…/2010 [EIOPA]. V takovém případě 
může orgán EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Vedle toho mohou orgány dohledu 
domovského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej 
o pomoc v souladu s článkem 19 odst. 1 až 
4 a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010. 
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi, které 
mu byly svěřeny daným článkem.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelský členský stát má na základě ustanovení odstavce 3 k dispozici všechny potřebné 
pravomoci k zásahu. Domovský členský stát nicméně nemusí souhlasit s hodnocením 
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a zásahem hostitelského členského státu, a měl by mít proto možnost postoupit záležitost 
orgánu EIOPA.

Pozměňovací návrh 181

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 32 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 155 – odstavec 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) V článku 155 se odstavec 9 
nahrazuje tímto:
„9. Členské státy Komisi a Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) vyrozumí 
o počtech a typech případů, které byly 
odmítnuty podle článků 146 a 148 nebo
v nich byla přijata opatření podle 
odstavců 3 a 4 tohoto článku.“

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, čl. 9 odst. 11.

Pozměňovací návrh 182

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 33
Směrnice 2009/138/ES
Článek 158 – odstavec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho mohou orgány dohledu 
hostitelského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení 
…/2010 [EIOPA]. V takovém případě 
může orgán EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

Vedle toho mohou orgány dohledu 
domovského členského státu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 odst. 1 až 4 
a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010. 
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi, které 
mu byly svěřeny daným článkem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 183

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 172 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených 
v článcích 301b a 301c akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kritéria pro 
posouzení, zda je solventnostní režim třetí 
země uplatňovaný na zajišťovací činnosti 
pojišťoven nebo zajišťoven se sídlem 
v uvedené třetí zemi rovnocenný se 
solventnostním režimem, který stanoví 
hlava I … .

1. Komise přijme v souladu s článkem 
301a akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní kritéria pro posouzení, zda 
je solventnostní režim třetí země 
uplatňovaný na zajišťovací činnosti 
pojišťoven nebo zajišťoven se sídlem 
v uvedené třetí zemi rovnocenný se 
solventnostním režimem, který stanoví 
hlava I … .

Or. en

Odůvodnění

Tento regulační postup je nutno uvést do souladu s Lisabonskou smlouvou. Třetí země 
s rovnocenným solventnostním režimem je třeba s ohledem na transparentnost uveřejnit.

Pozměňovací návrh 184

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 – písmeno a a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 172 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„Splní-li určitá třetí země kritéria přijatá 
v souladu s odstavcem 1, může Komise 
v souladu s článkem 301a a za asistence 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
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nařízení (EU) č. 1094/2010 rozhodnout, 
že solventnostní režim třetí země 
uplatňovaný na zajišťovací činnosti 
pojišťoven nebo zajišťoven se sídlem 
v uvedené třetí zemi je rovnocenný se 
solventnostním režimem, který stanoví 
hlava I.
Tato rozhodnutí podléhají pravidelnému 
přezkumu, aby byly zohledněny veškeré 
změny solventnostního režimu 
stanoveného v hlavě I a solventnostního 
režimu uplatňovaného třetí zemí.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v prvním 
pododstavci.“

Or. en

Odůvodnění

Tento regulační postup je nutno uvést do souladu s Lisabonskou smlouvou. Třetí země 
s rovnocenným solventnostním režimem je třeba s ohledem na transparentnost uveřejnit.

Pozměňovací návrh 185

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 172 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 a čl. 134 odst. 1 
druhého pododstavce se zajistným 
smlouvám uzavřeným s pojišťovnami či 
zajišťovnami se sídlem ve třetí zemi, u níž 
není pravděpodobné, že její solventnostní 
režimy budou ke 31. prosinci 2012 plně 
splňovat kritéria pro posouzení 
rovnocennosti uvedená v odstavci 1, 
uděluje na přechodné období stejné 
zacházení jako v čl. 172 odst. 3 a čl. 134 
odst. 1 druhém pododstavci. Přechodné 
období trvá nejvýše 5 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 

4. Bez ohledu na odstavec 1 může Komise
v souladu s článkem 301a a za asistence 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1094/2010 na omezenou 
dobu rozhodnout, že solventnostní režim 
třetí země uplatňovaný na zajišťovací 
činnosti pojišťoven nebo zajišťoven se 
sídlem v uvedené třetí zemi je dočasně 
rovnocenný se solventnostním režimem, 
který stanoví hlava I, pakliže tato třetí 
země splnila přinejmenším tyto následující 



PR\874812CS.doc 105/185 PE466.970v02-00

CS

pododstavci. Tato odchylka se použije 
pouze v případě, kdy Komise v souladu 
s odstavcem 6 rozhodla, že třetí země 
splnila stanovené podmínky.

podmínky: 

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
a uplatňování solventnostního režimu, 
který bude možno vyhodnotit v souladu 
s odstavcem 2 jako rovnocenný, a to do 
konce tohoto období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
d) stávající solventnostní režim třetí země 
je založen na zohlednění rizik a na tržním 
hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které příslušná třetí země 
předkládá vždy jednou za šest měsíců 
k posouzení Komisi a orgánu EIOPA.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v prvním 
pododstavci.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní podmínky stanovené 
v prvním pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 186

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 172 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací 
a povinnosti v oblasti profesního 
tajemství.

5. Délka období uvedeného v odstavci 4 je 
pět let od data uvedeného v článku 310 
nebo do data, k němuž je solventnostní 
režim třetí země v souladu s odstavcem 2 
považován za rovnocenný se
solventnostním režimem, který stanoví 
hlava I, přičemž se použije datum, které je 
dřívější.

Or. en

Pozměňovací návrh 187

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 172 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V souvislosti se solventnostními režimy 
uvedenými v odstavci 4 může Komise 
v souladu s regulačním postupem 
uvedeným v čl. 301 odst. 2 rozhodnout, že 
třetí země splnila podmínky stanovené v 
čl. 174 odst. 4 a aktech v přenesené 
pravomoci.

6. Zajistným smlouvám uzavřeným 
s pojišťovnami či zajišťovnami se sídlem 
ve třetí zemi, která je ve smyslu odstavce 4 
dočasně rovnocenná, se uděluje stejné 
zacházení jako v odst. 3. Článek 173 se 
vztahuje rovněž na zajišťovny se sídlem ve 
třetí zemi, která je dočasně rovnocenná ve 
smyslu odst. 4.
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Tato rozhodnutí jsou pravidelně 
přezkoumávána.

Or. en

Pozměňovací návrh 188

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 35 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 176

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Článek 176 se nahrazuje tímto:
„Informace od členských států Komisi 

a orgánu EIOPA
Orgány dohledu členských států 
uvědomí Komisi, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) a příslušné orgány 
ostatních členských států o každém 
povolení přímého nebo nepřímého 
dceřiného podniku jednoho nebo více 
mateřských podniků, které se řídí 
právem třetí země.
Uvedené informace musí rovněž 
obsahovat údaje o struktuře dotyčné 
skupiny. 
Kdykoli pojišťovna nebo zajišťovna 
řídící se právem třetí země získá účast 
v pojišťovně nebo zajišťovně, jíž bylo 
vydáno povolení ve Společenství, kterým 
se tato pojišťovna nebo zajišťovna stává 
dceřiným podnikem uvedené pojišťovny 
nebo zajišťovny ze třetí země, orgány 
dohledu domovského členského státu 
uvědomí Komisi, orgán EIOPA a orgány 
dohledu ostatních členských států.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 189

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 35 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 177 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35b) V čl. 177 se odst. 1 se nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy informují Komisi 
a orgán EIOPA o jakýchkoliv obecných 
obtížích, se kterými se setkají jejich 
pojišťovny nebo zajišťovny při 
usazování nebo výkonu svých činností 
v třetí zemi nebo při provozování svých 
činností v třetí zemi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 190

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 36
Směrnice 2009/138/ES
Článek 210 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní ustanovení 
odstavce 1 s ohledem na sledování, řízení 
a kontrolu rizik vyplývajících z činností 
finitního zajištění.

2. Aby byla v souvislosti s finitním 
zajištěním zajištěna důsledná 
harmonizace, může orgán EIOPA 
vypracovat návrhy regulačních 
technických norem, ve kterých upřesní 
pravidla sledování, řízení a kontroly rizik 
vyplývajících z činností finitního zajištění.

Komisi je v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1094/2010 svěřena 
pravomoc přijímat regulační technické 
normy uvedené v prvním pododstavci.
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování odstavce 1 může orgán 
EIOPA vypracovat návrh prováděcích 
technických norem, ve kterém stanoví 
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postupy pro podávání zpráv a používané 
formáty a šablony.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
třetím pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled. Doplněny prováděcí technické normy 
upřesňující pro případ potřeby postupy pro podávání zpráv. 

Pozměňovací návrh 191

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek uvedených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví: 

2. Aby byla v souvislosti s čl. 211 odst. 1 
zajištěna důsledná harmonizace, 
vypracuje orgán EIOPA návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní následující schvalovací 
kritéria pro orgány dohledu:

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 192

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
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regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 193

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 194

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých stanoví postupy pro 
povolení udělovaná orgány dohledu pro 
zvláštní účelové jednotky, a v případě, že 
je zvláštní účelová jednotka, která přebírá 
riziko od pojišťovny či zajišťovny, 

vypouští se
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usazena v členském státu, v němž není 
pojišťovna či zajišťovna povolena, stanoví 
postupy spolupráce a výměny informací 
mezi orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 195

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování čl. 211 odst. 1 a 2 
vypracuje Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) návrh prováděcích 
technických norem, ve kterých stanoví 
postupy, formáty a šablony používané při 
schvalování zvláštních účelových 
jednotek.
Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování čl. 211 odst. 1 a 2 může 
Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) vypracovat návrh prováděcích 
technických norem, ve kterém stanoví 
postupy, formáty a šablony používané 
v rámci spolupráce a výměny informací 
mezi orgány dohledu v případě, že zvláštní 
účelová jednotka, která přebírá riziko od 
pojišťovny či zajišťovny, je usazena 
v členském státu, v němž není pojišťovna 
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či zajišťovna povolena.

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Účel odstavce 4 je obsažen v novém 
odstavci 2a, který by měl být logicky umístěn před odstavec 3.

Pozměňovací návrh 196

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zvláštní účelové jednotky povolené před 
31. prosincem 2012 se řídí právem 
členského státu, který tyto jednotky 
povolil. Na jakoukoli novou činnost této 
jednotky zahájenou po uvedeném dni se 
nicméně použijí odstavce 1 a 2.

3. Zvláštní účelové jednotky povolené před 
31. prosincem 2012 se řídí právem 
členského státu, který tyto jednotky 
povolil. Na jakoukoli novou činnost této 
jednotky zahájenou po uvedeném dni se 
nicméně použijí odstavce 1, 2 a 2a.

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Účel odstavce 4 je obsažen v novém 
odstavci 2a, který by měl být logicky umístěn před odstavec 3.

Pozměňovací návrh 197

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 211 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
„4. Komisi se svěřují pravomoci 
k přijímání prováděcích technických 
norem pro stanovení podmínek používání 
tohoto článku doplněného o akty 
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v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 
2 ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na postupy, jež je 
třeba dodržovat při povolování zvláštních 
účelových jednotek orgány dohledu, 
a postupy spolupráce a výměny informací 
mezi orgány dohledu. 
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA]. 
Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Postupy se řídí prováděcími technickými normami. Účel odstavce 4 je obsažen v novém 
odstavci 2a, který by měl být logicky umístěn před odstavec 3.

Pozměňovací návrh 198

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 37 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 212 – odstavec 1 – písmeno e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) V čl. 212 odst. 1 se písmeno e) 
nahrazuje tímto:
„e) ‚kolegiem orgánů dohledu‘ se rozumí 
stálá, avšak flexibilní struktura pro 
spolupráci, koordinaci a usnadnění 
rozhodování v rámci dohledu nad určitou 
skupinou a jeho členy jsou:
– orgán dohledu nad skupinou;
– orgány dohledu, které sice vykonávají 
dohled nad podniky patřící do skupiny, 
nejsou však orgány dohledu nad 
skupinou; a
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– orgán EIOPA, který je pro účely této 
definice považován za orgán dohledu.“

Or. en

Odůvodnění

V čl. 21 odst. 2 nařízení EIOPA je orgán EIOPA pro účely kolegia, ve kterém zastává vedoucí 
úlohu spočívající v zajišťování konzistentního a koherentního fungování kolegia, definován 
jako orgán dohledu.

Pozměňovací návrh 199

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 37 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 216 – odstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37b) V čl. 216 odst. 1 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:
„V takovém případě orgán dohledu 
zdůvodní své rozhodnutí jak orgánu 
dohledu nad skupinou, tak poslednímu 
mateřskému podniku na úrovni Unie. 
Orgán dohledu nad skupinou o tom 
vyrozumí kolegium orgánů dohledu 
v souladu s článkem 248 odst. 1 písm. a).“

Or. en

Pozměňovací návrh 200

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 37 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 216 – odstavec 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V čl. 216 odst. 4 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Orgán dozoru zdůvodní takové 
rozhodnutí jak podniku, tak orgánu 
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dozoru nad skupinou. Orgán dohledu 
nad skupinou o tom vyrozumí kolegium 
orgánů dohledu v souladu s článkem 248 
odst. 1 písm. a).“

Or. en

Pozměňovací návrh 201

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 38
Směrnice 2009/138/ES
Článek 216 – odstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní okolnosti, 
za kterých lze učinit rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1.

7. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní okolnosti, za kterých lze 
učinit rozhodnutí uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 202

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 38 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 217 – odstavec 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) V čl. 217 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„V takovém případě orgány dohledu 
zdůvodní svou dohodu jak orgánu 
dohledu nad skupinou, tak poslednímu 
mateřskému podniku na úrovni Unie. 
Orgán dohledu nad skupinou o tom 
vyrozumí kolegium orgánů dohledu 
v souladu s článkem 248 odst. 1 písm. a).“
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Or. en

Pozměňovací návrh 203

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 39
Směrnice 2009/138/ES
Článek 217 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní okolnosti, 
za kterých lze učinit rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1.

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní okolnosti, za kterých lze 
učinit rozhodnutí uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 204

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 40
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V čl. 227 odst. 2 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

(40) V čl. 227 se odst. 2 nahrazuje tímto:

„Orgán dohledu nad skupinou na žádost 
podniku držícího účast nebo z vlastního 
podnětu ověří, zda solventnostní režim 
uplatňovaný třetí zemí je přinejmenším 
rovnocenný. Orgán dohledu nad 
skupinou spolupracuje s orgánem EIOPA 
v souladu s článkem 33 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 1094/2010.

Orgán dohledu nad skupinou rozhodne o 
rovnocennosti režimů teprve po konzultaci 
s ostatními příslušnými orgány dohledu a 
s orgánem EIOPA.“

Orgán dohledu nad skupinou za asistence 
orgánu EIOPA rozhodne o rovnocennosti 
režimů teprve po konzultaci s ostatními 
příslušnými orgány dohledu. Toto 
rozhodnutí je učiněno ve shodě s kritérii 
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přijatými v souladu s odstavcem 3.  Orgán 
dohledu nad skupinou nesmí přijmout 
stran třetí země žádné rozhodnutí, které by 
bylo v rozporu s některým z dřívějších 
rozhodnutí přijatých ve vztahu k této třetí 
zemi.
Pokud orgány dohledu nesouhlasí 
s rozhodnutím přijatým v souladu 
s pododstavcem 2, mohou do 3 měsíců po 
oznámení tohoto rozhodnutí orgánem 
dohledu nad skupinou postoupit záležitost 
orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc 
v souladu s článkem 19 odst. 1 až 3 a odst. 
6 nařízení (EU) č. 1094/2010.  V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby členské státy nepřijímaly protichůdná rozhodnutí. Úloha orgánu EIOPA 
je definována v souladu s článkem 32 odst. 2 nařízení EIOPA. V případě rozdílných 
stanovisek by měla být zavedena možnost, aby se orgán EIOPA plnil úlohu zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh 205

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 41
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kritéria pro 
posouzení, zda je solventnostní režim třetí 
země rovnocenný se solventnostním 
režimem, který stanoví hlava I kapitola VI.

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní kritéria pro posouzení, zda 
je režim dohledu třetí země rovnocenný 
s režimem, který stanoví hlava I kapitola 
VI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 206

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 41 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Splní-li určitá třetí země kritéria přijatá 
v souladu s prvním pododstavcem, může 
Komise v souladu s článkem 301a a za 
asistence Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) v souladu s čl. 33 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010
rozhodnout, že režim dohledu třetí země 
je rovnocenný s režimem, který stanoví 
hlava I kapitola VI.
Tato rozhodnutí podléhají pravidelnému 
přezkumu, aby byly zohledněny veškeré 
změny režimu dohledu stanoveného 
v hlavě I kapitole VI a režimu dohledu
uplatňovaného třetí zemí.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Tento regulační postup je nutno uvést do souladu s Lisabonskou smlouvou. Třetí země 
s rovnocenným solventnostním režimem je třeba s ohledem na transparentnost uveřejnit.

Pozměňovací návrh 207

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 41
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise v souladu 
s odstavcem 4 nebo odstavcem 6
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rozhodne, že režim dohledu v třetí zemi 
je rovnocenný nebo dočasně rovnocenný, 
nepoužije se odstavec 2.
Pokud Komise v souladu s odstavcem 4 
nebo 6 rozhodne, že tento režim dohledu
není rovnocenný ani dočasně 
rovnocenný, pak nelze zohlednit 
solventnostní kapitálový požadavek 
a použitelný kapitál určený dotyčnou 
třetí zemí podle druhého pododstavce 
odstavce 1 a pojišťovna nebo zajišťovna 
ze třetí země bude posuzována výhradně 
podle ustanovení prvního pododstavce 
odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 208

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 42
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odst. 1 druhého 
pododstavce mohou členské státy na 
přechodné období stanovit, že pokud jde o 
pojišťovnu či zajišťovnu uvedenou 
v daném pododstavci, lze při výpočtu 
skupinové solventnosti zohlednit 
solventnostní kapitálový požadavek 
a použitelný kapitál, které odpovídají 
požadavkům stanoveným dotčenou třetí 
zemí. Přechodné období trvá nejvýše 5 let 
od data uvedeného v čl. 309 odst. 1 
prvním pododstavci. Tato odchylka se 
použije pouze v případě, kdy Komise 
v souladu s odstavcem 7 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky. 

6. Bez ohledu na odst. 5 pododst. 2 může 
Komise v souladu s článkem 301a a za 
asistence Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) v souladu s čl. 33 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 na 
omezenou dobu rozhodnout, že režim 
dohledu třetí země uplatňovaný na 
podniky se sídlem v uvedené třetí zemi je 
dočasně rovnocenný s režimem, který 
stanoví hlava I kapitola VI, pakliže tato
třetí země splnila přinejmenším tyto
následující podmínky:

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
a uplatňování režimu dohledu, který bude 
možno vyhodnotit v souladu s odstavcem 2 
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jako rovnocenný, a to do konce tohoto 
období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
d) stávající režim dohledu třetí země je 
založen na zohlednění rizik a na tržním 
hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které příslušná třetí země 
předkládá vždy jednou za půl roku 
k posouzení Komisi a orgánu EIOPA. 
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní podmínky stanovené 
v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 209

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 42
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 6 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky 
spolupráce, výměny informací 
a povinnosti v oblasti profesního 
tajemství.

7. Délka období uvedeného v odstavci 6 je 
pět let od data uvedeného v článku 310 
nebo do data, k němuž je solventnostní 
režim třetí země v souladu s odstavcem 4 
považován za rovnocenný se
solventnostním režimem, který stanoví 
hlava I kapitola VI, přičemž se použije 
datum, které je dřívější.

Or. en

Pozměňovací návrh 210

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 42
Směrnice 2009/138/ES
Článek 227 – odstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. S ohledem na solventnostní režimy 
třetích zemí uvedené v odstavci 6 může 
Komise rozhodnout, že třetí země splnila 
podmínky stanovené v odstavci 4 a 
v aktech v přenesené pravomoci.

8. Je-li v souladu s odstavcem 6 přijato 
rozhodnutí, že režim dohledu třetí země je 
dočasně rovnocenný, je tato třetí země 
považována pro účely odst. 1 pododst. 2 za 
rovnocennou.

Uvedená rozhodnutí jsou přijata po 
konzultaci s Evropským výborem pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění a v souladu s regulačním 
postupem uvedeným v čl. 301 odst. 2. Tato 
rozhodnutí jsou pravidelně 
přezkoumávána.

Or. en
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Pozměňovací návrh 211

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 42 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) V článku 231 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:
„1. Podá-li pojišťovna nebo zajišťovna 
a její přidružené podniky nebo 
přidružené podniky pojišťovací 
holdingové společnosti společně žádost 
o povolení vypočtu konsolidovaného 
skupinového solventnostního 
kapitálového požadavku 
a solventnostního kapitálového 
požadavku pojišťoven a zajišťoven ve 
skupině na základě interního modelu, 
příslušné orgány dohledu společně 
rozhodnou, zda toto povolení udělí, 
a v případě potřeby určí podmínky, 
kterým toto povolení podléhá. 
Žádost uvedená v prvním pododstavci 
bude podána pouze u orgánu dohledu 
nad skupinou. 
Orgán dozoru nad skupinou o tom 
neprodleně informuje ostatní členy 
kolegia orgánů dohledu […] a předá jim 
žádost obsahující všechny náležitosti.“

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěnou část textu obsahuje 3. pododstavec odstavce 1. 

Pozměňovací návrh 212

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 42 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) V článku 231 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:
„2. Příslušné orgány dozoru podniknou 
vše, co je v jejich pravomoci, aby přijaly 
společné rozhodnutí o této žádosti do 
šesti měsíců ode dne, kdy orgán dozoru 
nad skupinou obdržel žádost obsahující 
všechny náležitosti.“

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěnou část textu obsahuje 3. pododstavec odstavce 1. 

Pozměňovací návrh 213

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu nad skupinou 
a kterýkoli jiný příslušný orgán dohledu 
mohou v době uvedené v odstavci 2 
požádat o vyjádření orgán EIOPA. Orgán 
EIOPA je požádán o vyjádření rovněž 
v případě, že o to požádá podnik držící 
účast.

3. Pokud během šestiměsíční lhůty 
uvedené v odstavci 2 postoupí kterýkoliv 
příslušný orgán dohledu záležitost orgánu
EIOPA v souladu s článkem 19 nařízení 
(EU) č. 1094/2010, odloží orgán dohledu 
nad skupinou své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijme své 
rozhodnutí v souladu s rozhodnutím 
orgánu EIOPA. Toto rozhodnutí je 
uznáno jako směrodatné a uplatňováno 
příslušnými orgány dohledu.

V případě, že je orgán EIOPA požádán 
o vyjádření, jsou o této skutečnosti 
informovány všechny příslušné orgány 
dohledu a období uvedené v odstavci 2 se 
prodlouží o dva měsíce.

Je-li rozhodnutí navržené odbornou 
skupinou v souladu s čl. 41 odst. 2 a 3 
a čl. 44 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 zamítnuto, přijme konečné 
rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou. 
Toto rozhodnutí je uznáno jako 
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směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu. Šestiměsíční období se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
EIOPA postoupena po skončení 
šestiměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD) 
a směrnicí o finančním zajištění (FCD).

Pozměňovací návrh 214

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán dohledu nad skupinou předá 
žadateli dokument, ve kterém řádně 
odůvodní společné rozhodnutí uvedené 
v odstavci 2.

4. Orgán EIOPA může vypracovat návrh 
prováděcích technických norem, které 
v zájmu snadnějšího přijímání společných 
rozhodnutí zajistí jednotné podmínky 
uplatňování postupu společného 
rozhodování uvedeného v odstavci 2, 
pokud jde o žádosti o povolení uvedené 
v odstavci 1.

Byl-li orgán EIOPA požádán o vyjádření 
v souladu s odstavcem 3, příslušné orgány 
dohledu před přijetím společného 
rozhodnutí jeho vyjádření náležitě 
zohlední. Orgán dohledu nad skupinou 
předá žadateli dokument, ve kterém řádně 
odůvodní společné rozhodnutí a poskytne 
vysvětlení všech podstatných odchylek od 
stanoviska přijatého orgánem EIOPA.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD) 
a směrnicí o finančním zajištění (FCD).

Pozměňovací návrh 215

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nebude-li společné rozhodnutí přijato 
v období stanoveném v odstavcích 2 a 3, 
rozhodne orgán dohledu nad skupinou 
o této žádosti samostatně.

5. Dosáhnou-li dotyčné orgány dohledu 
společného rozhodnutí podle odstavce 2, 
předá orgán dohledu nad skupinou žadateli 
dokument obsahující řádné odůvodnění. 

Při tomto rozhodování orgán dohledu nad 
skupinou náležitě zohlední:
a) veškeré názory a výhrady ostatních 
příslušných orgánů dohledu vyjádřené 
během příslušného období;
b) stanovisko orgánu EIOPA, pokud byl 
tento orgán požádán o vyjádření.
Orgán dohledu nad skupinou předá 
žadateli a jiným příslušným orgánům 
dohledu dokument, ve kterém řádně 
odůvodní rozhodnutí a poskytne vysvětlení 
všech podstatných odchylek od stanoviska 
přijatého orgánem EIOPA.
Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD) 
a směrnicí o finančním zajištění (FCD).
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Pozměňovací návrh 216

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud na konci období uvedených 
v odstavci 2 a 3 postoupí kterýkoliv 
příslušný orgán dohledu záležitost orgánu 
EIOPA v souladu s článkem 19 nařízení 
…/… [EIOPA], odloží orgán dohledu nad 
skupinou své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijme své 
rozhodnutí v souladu s rozhodnutím 
orgánu EIOPA.

6. Nebude-li společné rozhodnutí přijato 
do šesti měsíců ode dne, kdy byla 
doručena žádost skupiny obsahující 
všechny náležitosti, rozhodne orgán 
dohledu nad skupinou o této žádosti 
samostatně.

Období uvedená v odstavcích 2 a 3 se 
považují za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 

Orgán dohledu nad skupinou ve svém 
rozhodnutí náležitě zohlední veškeré 
názory a výhrady ostatních příslušných 
orgánů dohledu vyjádřené během 
příslušného období.

Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
EIOPA postoupena po skončení období 
uvedeného v odstavcích 2 a 3 nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“

Orgán dohledu nad skupinou předá 
žadateli a ostatním příslušným orgánům 
dohledu dokument obsahující řádné 
odůvodnění.

Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu.“

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se směrnicí Omnibus I, směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD) 
a směrnicí o finančním zajištění (FCD).
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Pozměňovací návrh 217

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43
Směrnice 2009/138/ES
Článek 231 – odstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud kterýkoliv z příslušných 
orgánů dohledu usoudí, že rizikový 
profil pojišťovny nebo zajišťovny pod 
jeho dohledem se podstatně odchyluje od 
předpokladů interního modelu 
schváleného skupinou, a pokud tento 
podnik dostatečně nezohlednil 
připomínky orgánu dohledu, může tento 
orgán dohledu v souladu s článkem 37 
uložit navýšení kapitálového požadavku 
k solventnostnímu kapitálovému 
požadavku této pojišťovny nebo 
zajišťovny stanovenému na základě 
interního modelu.
Ve výjimečných případech, kdy by 
takové navýšení kapitálového požadavku 
nebylo přiměřené, může orgán dohledu 
požadovat, aby dotyčný podnik vypočítal 
svůj solventnostní kapitálový požadavek 
na základě standardního vzorce 
uvedeného v hlavě I kapitole VI oddílu 4 
pododdílech 1 a 2. V souladu s případy 
uvedenými v čl. 37 odst. 1 písm. a) a c) 
může orgán dohledu uložit navýšení 
kapitálového požadavku 
k solventnostnímu kapitálovému 
požadavku dotyčné pojišťovny nebo 
zajišťovny stanovenému na základě 
standardního vzorce. 
Orgán dohledu zdůvodní jakékoliv 
takové rozhodnutí uvedené v prvním 
a druhém pododstavci jak pojišťovně 
nebo zajišťovně, tak ostatním členům 
kolegia orgánů dohledu.
Orgán EIOPA může vydat pokyny 
k zajištění jednotného uplatňování tohoto 
odstavce.“ 
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Or. en

Pozměňovací návrh 218

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 43 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 232 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) V článku 232 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:
„Ustanovení čl. 37 odst. 1 až 5 a akty 
v přenesené pravomoci, regulační 
technické normy a prováděcí technické 
normy přijaté podle čl. 37 odst. 6 až 7 se 
použijí obdobně.“

Or. en

Pozměňovací návrh 219

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 43 b (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 232 – odstavec 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43b) V čl. 233 odst. 6 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Ustanovení čl. 37 odst. 1 až 5 a akty 
v přenesené pravomoci, regulační 
technické normy a prováděcí technické 
normy přijaté podle čl. 37 odst. 6 až 7 se 
použijí obdobně.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 220

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 44
Směrnice 2009/138/ES
Článek 234

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Regulační technické normy
Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní technické zásady a metody 
uvedené v článcích 220 až 229 a podmínky 
použití článků 230 až 233 v rámci zajištění 
jednotného uplatňování v Unii.

Aby byla v souvislosti se skupinovou 
solventností zajištěna důsledná 
harmonizace, vypracuje Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) návrh 
regulačních technických norem, ve 
kterém upřesní technické zásady a metody 
uvedené v článcích 220 až 229 a podmínky 
použití článků 230 až 233.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tyto akty v přenesené pravomoci vyžadují odborný dohled.

Pozměňovací návrh 221

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 45
Směrnice 2009/138/ES
Článek 237

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Článek 237 se mění takto: (45) Článek 237 se nahrazuje tímto:

„Článek 237
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Dceřiné podniky pojišťovny nebo 
zajišťovny: rozhodnutí o žádosti
1. V případě, že je podána žádost, aby se 
na pojišťovnu nebo zajišťovnu 
vztahovala pravidla stanovená 
v článcích 238 a 239, příslušné orgány 
dohledu rozhodnou společně v rámci 
kolegia orgánů dohledu a po důkladné 
konzultaci, zda požadované povolení 
udělí, a v případě potřeby stanoví 
podmínky, kterým bude povolení 
podléhat. 
Žádost uvedená v prvním pododstavci se 
podává pouze orgánu dohledu, který 
povolil dceřiný podnik. Tento orgán 
dohledu neprodleně informuje ostatní 
členy kolegia orgánů dohledu a předá 
jim žádost obsahující všechny 
náležitosti.
2. Příslušné orgány dohledu učiní vše, co 
je v jejich pravomoci, aby přijaly 
společné rozhodnutí o této žádosti do tří 
měsíců ode dne, kdy všechny orgány 
dohledu v kolegiu orgánů dohledu 
obdrží žádost obsahující všechny 
náležitosti. 

a) Odstavce 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:
„3. Existují-li v souvislosti se 
schvalováním žádosti uvedené v odstavci 1 
rozdílné názory, může orgán dohledu nad 
skupinou nebo kterýkoli jiný příslušný 
orgán dohledu v době uvedené v odstavci 
2 požádat o vyjádření orgán EIOPA.
V případě, že je orgán EIOPA požádán 
o vyjádření, jsou o této skutečnosti 
informovány všechny příslušné orgány 
dohledu a období uvedené v odstavci 2 se 
prodlouží o jeden měsíc.

3. Pokud během tříměsíční lhůty uvedené
v odstavci 2 postoupí kterýkoliv příslušný 
orgán dohledu záležitost orgánu EIOPA 
v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. 1094/2010, odloží orgán dohledu nad 
skupinou své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijme své 
rozhodnutí v souladu s rozhodnutím 
orgánu EIOPA. Toto rozhodnutí je 
uznáno jako směrodatné a uplatňováno 
příslušnými orgány dohledu.

Byl-li orgán EIOPA požádán o vyjádření, 
příslušné orgány dohledu před přijetím 
společného rozhodnutí jeho vyjádření 
náležitě zohlední.

Je-li rozhodnutí navržené odbornou 
skupinou v souladu s čl. 41 odst. 2 a 3 a 
čl. 44 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 zamítnuto, přijme konečné 
rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou. 
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Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu. Tříměsíční období se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
EIOPA postoupena po skončení 
tříměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.

4. Orgán EIOPA může vypracovat návrh 
prováděcích technických norem, které 
v zájmu snadnějšího přijímání společných 
rozhodnutí zajistí jednotné podmínky 
uplatňování postupu společného 
rozhodování uvedeného v odstavci 2, 
pokud jde o žádosti o povolení uvedené 
v odstavci 1.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

4. Orgán dohledu, který povolil dceřiný 
podnik, předá žadateli společné rozhodnutí 
uvedené v odstavcích 2 a 3, které obsahuje 
řádné odůvodnění a pokud byl orgán 
EIOPA požádán o vyjádření, i vysvětlení 
všech podstatných odchylek od stanoviska 
orgánu EIOPA. Společné rozhodnutí se 
považuje za směrodatné a je dotčenými 
orgány dohledu uplatňováno.

5. Dosáhnou-li dotyčné orgány dohledu 
společného rozhodnutí podle odstavce 2, 
orgán dohledu, který povolil dceřiný 
podnik, předá žadateli dokument 
obsahující řádné odůvodnění. Společné 
rozhodnutí se považuje za směrodatné a je 
dotčenými orgány dohledu uplatňováno.

5. Nepřijmou-li příslušné orgány dohledu 
společné rozhodnutí v době stanovené 
v odstavcích 2 a 3, orgán dohledu nad 
skupinou rozhodne o této žádosti 
samostatně.

6. Nepřijmou-li příslušné orgány dohledu 
společné rozhodnutí v tříměsíční lhůtě
stanovené v odstavci 2, orgán dohledu nad 
skupinou rozhodne o této žádosti 
samostatně.

Při přijímání tohoto rozhodnutí orgán 
dohledu nad skupinou náležitě zohlední:

Při přijímání tohoto rozhodnutí orgán 
dohledu nad skupinou náležitě zohlední:

a) veškeré názory a výhrady příslušných 
orgánů dohledu vyjádřené během 
příslušného období;

a) veškeré názory a výhrady příslušných 
orgánů dohledu vyjádřené během 
příslušného období;

b) veškeré výhrady ostatních orgánů 
dohledu v kolegiu orgánů dohledu 
vyjádřené během příslušného období;

b) veškeré výhrady ostatních orgánů 
dohledu v kolegiu orgánů dohledu 
vyjádřené během příslušného období;
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c) stanovisko orgánu EIOPA, pokud byl 
tento orgán požádán o vyjádření.
Rozhodnutí se řádně odůvodní 
a obsahuje vysvětlení všech podstatných 
odchylek od výhrad ostatních příslušných 
orgánů dohledu a od stanoviska orgánu 
EIOPA. Orgán dohledu nad skupinou 
předává kopii rozhodnutí žadateli 
a ostatním příslušným orgánům dohledu.“

Rozhodnutí se řádně odůvodní 
a obsahuje vysvětlení všech podstatných 
odchylek od výhrad ostatních příslušných 
orgánů dohledu. Orgán dohledu nad 
skupinou předává kopii rozhodnutí žadateli 
a ostatním příslušným orgánům dohledu. 
Rozhodnutí se považuje za směrodatné 
a je dotčenými orgány dohledu 
uplatňováno.“

b) Doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
„6. Pokud na konci období uvedených 
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku postoupí 
kterýkoliv příslušný orgán dohledu 
záležitost orgánu EIOPA v souladu 
s článkem 19 nařízení …/… [EIOPA], 
odloží dotčený orgán dohledu své 
rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které 
orgán EIOPA případně přijme v souladu s 
čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a přijme 
své rozhodnutí v souladu s rozhodnutím 
orgánu EIOPA. 
Období uvedená v odstavcích 2 a 3 se 
považují za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
EIOPA postoupena po skončení období 
uvedeného v odstavcích 2 a 3 nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 222

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 45 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 238 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) V článku 238 se odstavec 4 
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nahrazuje tímto: 
„4. Kolegium orgánů dohledu učiní vše, 
co je v jeho pravomoci, aby bylo 
dosaženo dohody o návrhu orgánu 
dohledu, který povolil dceřiný podnik, 
nebo o jiných možných opatřeních.
Tato dohoda je uznána jako směrodatná 
a uplatňována příslušnými orgány 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 46
Směrnice 2009/138/ES
Článek 238 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nedojde-li ke shodě mezi orgánem 
dohledu a orgánem dohledu nad skupinou, 
může kterýkoliv orgán dohledu do jednoho 
měsíce od předložení návrhu orgánem 
dohledu postoupit záležitost orgánu EIOPA 
a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 nařízení …/2010 [EIOPA]. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem, a přijme 
rozhodnutí do dvou měsíců od data, kdy 
mu byla záležitost postoupena. Záležitost 
není orgánu EIOPA postoupena po 
uplynutí měsíční lhůty uvedené v tomto 
pododstavci nebo bylo-li v kolegiu 
dosaženo dohody v souladu s odstavcem 4 
tohoto článku.

5. Nedojde-li ke shodě mezi orgánem 
dohledu a orgánem dohledu nad skupinou, 
může kterýkoliv orgán dohledu do jednoho 
měsíce od předložení návrhu orgánem 
dohledu postoupit záležitost orgánu EIOPA 
a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem, a přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce od data, kdy 
mu byla záležitost postoupena. Toto 
měsíční období se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu čl. 19 odst. 2 
uvedeného nařízení. Záležitost není 
orgánu EIOPA postoupena po uplynutí 
měsíční lhůty uvedené v tomto pododstavci 
nebo bylo-li v kolegiu dosaženo dohody 
v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

Orgán dohledu, který povolil tento dceřiný 
podnik, odloží své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a přijme své rozhodnutí v souladu 

Orgán dohledu, který povolil tento dceřiný 
podnik, odloží své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a přijme své rozhodnutí v souladu 
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s rozhodnutím orgánu EIOPA. s rozhodnutím orgánu EIOPA. 

Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu.

V rozhodnutí důkladně uvede důvody, 
o něž se opírá.

V rozhodnutí důkladně uvede důvody, 
o něž se opírá.

Orgán dohledu oznamuje rozhodnutí 
dceřinému podniku a kolegiu orgánů 
dohledu.

Orgán dohledu oznamuje rozhodnutí 
dceřinému podniku a kolegiu orgánů 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 224

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 47
Směrnice 2009/138/ES
Článek 239 – odstavec 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „Nedojde-li ke shodě mezi orgánem 
dohledu a orgánem dohledu nad skupinou 
ohledně schválení ozdravného plánu na 
konci čtyřměsíčního období uvedeného 
v odstavci 1 tohoto článku nebo ohledně 
schválení navrhovaných opatření na konci 
měsíčního období uvedeného v odstavci 2 
tohoto článku, může kterýkoliv orgán 
dohledu na konci příslušného období 
záležitost postoupit orgánu EIOPA 
a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 nařízení …/… [EIOPA]. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem, a přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce od data, kdy 
mu byla záležitost postoupena. Záležitost 
není orgánu EIOPA postoupena po 
uplynutí příslušného období uvedeného 
v tomto pododstavci nebo bylo-li v kolegiu 
dosaženo dohody v souladu s odst. 1 
druhým pododstavcem nebo odst. 2 
druhým pododstavcem tohoto článku.

4. Vyjádří-li některý z dotčených orgánů
dohledu během čtyřměsíčního období 
uvedeného v odstavci 1 nesouhlas se 
schválením ozdravného plánu nebo během 
měsíčního období uvedeného v odstavci 2 
vyjádří nesouhlas se schválením 
navrhovaných opatření, může kterýkoliv 
orgán dohledu záležitost postoupit orgánu 
EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu 
s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. 
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi, které 
mu byly svěřeny daným článkem, a přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce od data, kdy 
mu byla záležitost postoupena. Záležitost 
není orgánu EIOPA postoupena po 
uplynutí čtyřměsíčního, resp. měsíčního
období uvedeného v tomto pododstavci 
nebo bylo-li v kolegiu dosaženo dohody 
v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem 
nebo odst. 2 druhým pododstavcem. Toto 
čtyřměsíční, resp. měsíční období se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
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smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Týká se neshod uvnitř kolegia, nikoli mezi orgánem dohledu a orgánem dohledu nad 
skupinou.

Pozměňovací návrh 225

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 47
Směrnice 2009/138/ES
Článek 239 – odstavec 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu, který povolil tento dceřiný 
podnik, odloží své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a přijme své konečné rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím orgánu EIOPA. 

Orgán dohledu, který povolil tento dceřiný 
podnik, odloží své rozhodnutí a vyčká na 
rozhodnutí, které orgán EIOPA případně 
přijme v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a přijme své konečné rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím orgánu EIOPA. 
Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 226

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 48
Směrnice 2009/138/ES
Článek 241 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní:

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
akty v přenesené pravomoci, ve kterých 
upřesní:
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Or. en

Pozměňovací návrh 227

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 49
Směrnice 2009/138/ES
Článek 242 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) V čl. 242 odst. 1 se slova „31. října 
2014“ nahrazují slovy „31. prosince 
2014“. 

(49) V článku 242 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

„1. Do 31. prosince 2014 Komise posoudí 
uplatňování hlavy III této směrnice, 
přičemž se zaměří na spolupráci orgánů 
dohledu v rámci kolegií orgánů dohledu, 
na fungování těchto kolegií a na postupy 
pro dohled nad navyšováním kapitálu, 
a předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, k níž případně připojí 
návrhy na změnu této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Právní status výboru CEIOPS, nyní EIOPA, byl vyjasněn způsobem, jaký žádal Parlament: 
má nyní právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh 228

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 50
Směrnice 2009/138/ES
Článek 242 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V čl. 242 odst. 2 se slova „31. října 
2015“ nahrazují slovy „31. prosince 
2015“.

(50) V článku 242 se odstavec 2 mění 
takto:

a) slova „31. října 2015“ nahrazují slovy 
„31. prosince 2015“;
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b) písmeno e) se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Právně závazný rámec pro zprostředkování neshod mezi orgány dohledu stanovilo nařízení 
EIOPA. Přezkum tohoto procesu bude probíhat podle tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 229

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 51
Směrnice 2009/138/ES
Článek 244 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro účely odstavců 2 a 3 
přijmout v souladu s článkem 301a a za 
podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci 
ohledně definice a určení závažné 
koncentrace rizik a ohlašovací povinnosti, 
která se vztahuje na takovou koncentraci 
rizik.

4. Komise může pro účely odstavců 2 a 3 
přijmout v souladu s článkem 301a akty 
v přenesené pravomoci ohledně definice 
závažné koncentrace rizik.

Aby byla v souvislosti s dohledem nad 
koncentrací rizik zajištěna důsledná 
harmonizace, může orgán EIOPA 
vypracovat návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní, 
jakým způsobem se pro účely odstavce 3 
závažná koncentrace rizik určuje.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené ve druhém pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto článku může orgán 
EIOPA vypracovat návrh prováděcích 
technických norem s cílem zavést 
standardní formuláře, šablony a postupy, 
které se budou používat pro účely 
odstavce 2 k hlášení závažných 
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koncentrací rizik.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
čtvrtém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 230

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 52
Směrnice 2009/138/ES
Článek 245 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro účely odstavců 2 a 3 
přijmout v souladu s článkem 301a a za 
podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci 
ohledně definice a určení významných 
transakcí uvnitř skupiny a ohlašovací 
povinnosti, která se vztahuje na takové 
transakce uvnitř skupiny.

4. Komise může pro účely odstavců 2 a 3 
přijmout v souladu s článkem 301a akty 
v přenesené pravomoci ohledně definice 
významných transakcí uvnitř skupiny.

Aby byla v souvislosti s dohledem nad 
transakcemi uvnitř skupiny zajištěna 
důsledná harmonizace, může orgán 
EIOPA vypracovat návrh regulačních 
technických norem, ve kterém upřesní, 
jakým způsobem se pro účely odstavce 3 
významné transakce uvnitř skupiny 
určují.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené ve druhém pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
uplatňování tohoto článku může orgán 
EIOPA vypracovat návrh prováděcích 
technických norem s cílem zavést 
standardní formuláře, šablony a postupy, 
které se budou používat pro účely 
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odstavce 2 k hlášení významných 
transakcí uvnitř skupiny.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené ve 
čtvrtém pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 231

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 53 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 247 – odstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 247 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto: 
„3. Ve zvláštních případech se mohou 
příslušné orgány dohledu na žádost 
jakéhokoli orgánu společným 
rozhodnutím odchýlit od kritérií 
uvedených v odstavci 2, pokud by bylo 
jejich uplatnění nevhodné vzhledem ke 
struktuře skupiny a k poměrnému 
významu činnosti pojišťoven 
a zajišťoven v jednotlivých zemích, 
a určit za orgán dohledu nad skupinou 
jiný orgán dohledu. 
Za tímto účelem může kterýkoliv 
z příslušných orgánů dohledu 
požadovat, aby bylo projednáno, zda 
kritéria uvedená v odstavci 2 jsou 
odpovídající. Takovéto projednání však 
neproběhne častěji než jednou ročně. 
Příslušné orgány dohledu podniknou 
vše, co je v jejich pravomoci, aby přijaly 
společné rozhodnutí ohledně volby 
orgánu dohledu nad skupinou, a to do 
tří měsíců ode dne, kdy byla podána 
žádost o projednání. Příslušné orgány 
dozoru umožní skupině vyjádřit své 
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stanovisko, než přijmou rozhodnutí. 
„Určený orgán dohledu nad skupinou 
předloží dotyčné skupině společné 
rozhodnutí s řádným odůvodněním.“

Or. en

Pozměňovací návrh 232

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 53
Směrnice 2009/318/ES
Článek 247 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Během tříměsíčního období uvedeného 
v odst. 3 třetím pododstavci může kterýkoli 
příslušný orgán dohledu požádat, aby byl 
orgán EIOPA požádán o vyjádření. V 
případě, že je orgán EIOPA požádán o 
vyjádření, prodlouží se uvedené období o 
dva měsíce.

4. Pokud během tříměsíčního období 
uvedeného v odst. 3 třetím pododstavci
postoupí kterýkoliv příslušný orgán 
dohledu záležitost orgánu EIOPA
v souladu s čl. 19 odst. 1 až 3 a odst. 6 
nařízení (EU) č. 1094/2010, odloží 
příslušné orgány dohledu své společné 
rozhodnutí a vyčkají na rozhodnutí, které 
orgán EIOPA případně přijme v souladu 
s čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,
a přijmou své rozhodnutí v souladu 
s rozhodnutím orgánu EIOPA. Toto 
společné rozhodnutí se považuje za 
směrodatné a bude orgány dozoru nadále 
uplatňováno. Tříměsíční období se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení.
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení tříměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí. Určený orgán dohledu nad 
skupinou předloží dotyčné skupině 
a kolegiu orgánů dohledu společné
rozhodnutí s řádným odůvodněním.

Or. en
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Pozměňovací návrh 233

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 53
Směrnice 2009/138/ES
Článek 247 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li orgán EIOPA požádán o 
vyjádření, příslušné orgány dohledu před 
přijetím společného rozhodnutí jeho 
vyjádření náležitě zohlední. Společné 
rozhodnutí se řádně odůvodní 
a obsahuje vysvětlení všech podstatných 
odchylek od stanovisek přijatých orgánem 
EIOPA.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 53
Směrnice 2009/138/ES
Článek 247 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Není-li přijato společné rozhodnutí, 
které se odchyluje od kritérií stanovených 
v odstavci 2 tohoto článku, funkce orgánu 
dohledu nad skupinou je svěřena orgánu 
dohledu, jenž je určen v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku. Pokud však 
na konci období uvedených v odstavcích 3 
a 4 tohoto článku postoupí kterýkoliv 
příslušný orgán dohledu záležitost orgánu 
EIOPA v souladu s článkem 19 nařízení 
…/… [EIOPA], vyčkají na jeho 
rozhodnutí.

6. Není-li přijato společné rozhodnutí, 
funkce orgánu dohledu nad skupinou je 
svěřena orgánu dohledu, jenž je určen 
v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 

Období uvedená v odstavcích 2 a 3 se 
považují za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
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EIOPA postoupena poté, co bylo dosaženo 
společného rozhodnutí.
Funkci orgánu dohledu nad skupinou 
vykonává orgán dohledu určený 
v rozhodnutí vydaném orgánem EIOPA. 
Rozhodnutí se oznamuje skupině 
a kolegiu orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 235

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 53
Směrnice 2009/138/ES
Článek 247 – odstavec 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyskytnou-li se jakékoli závažnější obtíže 
při uplatňování kritérií uvedených 
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, přijme 
Komise v souladu s článkem 301a a za 
podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých kritéria upřesní.

Vyskytnou-li se jakékoli závažnější obtíže 
při uplatňování kritérií uvedených 
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, přijme 
Komise v souladu s článkem 301a akty 
v přenesené pravomoci, ve kterých kritéria 
dále upřesní.

Or. en

Pozměňovací návrh 236

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy orgán dohledu nad 
skupinou nevykoná úlohy uvedené 
v odstavci 1 nebo kdy členové kolegia 
nespolupracují v míře požadované v tomto 
odstavci, může kterýkoliv dotčený orgán 
dohledu záležitost postoupit orgánu EIOPA 

V případech, kdy orgán dohledu nad 
skupinou nevykoná úlohy uvedené 
v odstavci 1 nebo kdy členové kolegia 
orgánů dohledu nespolupracují v míře 
požadované v tomto odstavci, může 
kterýkoliv dotčený orgán dohledu 
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a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 nařízení …/2010 [EIOPA]. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny článkem 11 uvedeného nařízení.

záležitost postoupit orgánu EIOPA 
a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 
19 odst. 1 až 3 a odst. 6 nařízení (EU) 
č. 1094/2010. V takovém případě může 
orgán EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
článkem 19 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s článkem 21 nařízení EIOPA.

Pozměňovací návrh 237

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 – písmeno a a (nové)
Směrnice 2009/13/ES
Článek 248 – odstavec 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) V odstavci 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„3. Členy kolegia orgánů dohledu jsou 
orgán dohledu nad skupinou, orgány 
dohledu všech členských států, ve 
kterých se nacházejí sídla všech 
dceřiných podniků, a EIOPA.“

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s článkem 21 nařízení EIOPA.

Pozměňovací návrh 238

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) V odstavci 4 se druhý a třetí 
pododstavec nahrazují tímto:

(d) V odstavci 4 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

„V případě rozdílných názorů na dohody o 
koordinaci může kterýkoli člen kolegia 
orgánů dohledu záležitost postoupit orgánu 
EIOPA.

V případě rozdílných názorů na dohody 
o koordinaci může kterýkoli člen kolegia 
orgánů dohledu záležitost postoupit orgánu 
EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu 
s článkem 19 odst. 1 až 3 a odst. 6 
nařízení (EU) č. 1094/2010. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny článkem 19 uvedeného nařízení.
Toto rozhodnutí je uznáno jako 
směrodatné a uplatňováno příslušnými 
orgány dohledu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 239

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 4 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím konečného rozhodnutí 
orgán dohledu nad skupinou po 
konzultaci s příslušnými orgány dohledu 
řádně zváží veškerá stanoviska, která 
orgán EIOPA vydal, do dvou měsíců od 
jejich obdržení. Rozhodnutí se řádně 
odůvodní a obsahuje vysvětlení všech 
podstatných odchylek od stanoviska 
orgánu EIOPA. Orgán dohledu nad 
skupinou předá rozhodnutí ostatním 
příslušným orgánům dohledu.“

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 240

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 – písmeno b a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ba) V odst. 5 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Aniž jsou dotčena práva a povinnosti, 
která orgánu dohledu nad skupinou 
a ostatním orgánům dohledu plynou 
z této směrnice, mohou být dohodami 
o koordinaci svěřeny orgánu dohledu 
nad skupinou, […] ostatním orgánům 
dohledu nebo orgánu EIOPA další úkoly, 
pokud se tím zvýší účinnost dohledu nad 
skupinou a není ohrožena kontrolní 
činnost členů kolegia orgánů dohledu 
s ohledem na jejich individuální 
povinnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s článkem 21 nařízení EIOPA.

Pozměňovací návrh 241

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 54 – písmeno c
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi se udělují pravomoci 
k přijímání prováděcích technických 
norem týkajících se operativní činnosti 
kolegií.

6. Orgán EIOPA vypracuje pokyny pro 
fungování kolegií orgánů dohledu, a to 
na základě komplexního posouzení 
jejich činnosti zaměřeného na úroveň 
jejich sbližování. Tato posouzení se 
provádějí nejméně jednou za tři roky. 
Členské státy zajistí, aby orgán dohledu 
nad skupinou předal orgánu EIOPA
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informace o fungování kolegia orgánů 
dohledu a o nastalých obtížích, které 
jsou pro toto posouzení významné.

Uvedené prováděcí technické normy se 
přijímají v souladu s článkem 15 nařízení 
…/… [EIOPA]. Alespoň jednou za tři 
roky vypracuje orgán EIOPA do 31. 
prosince 2011 návrh prováděcích 
technických norem a návrhy 
revidovaných norem, které předloží 
Komisi.

Aby byla v souvislosti s koordinací 
činnosti orgánů dohledu zajištěna 
důsledná harmonizace, může orgán 
EIOPA vypracovat návrh regulačních 
technických norem, ve kterém na základě 
pokynů uvedených v prvním pododstavci 
upřesní, jakým způsobem fungují kolegia 
orgánů dohledu. 
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené ve druhém pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 242

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 54 – písmeno c
Směrnice 2009/138/ES
Článek 248 – odstavec 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise přijme pro účely odstavců 1 až 
6 v souladu s článkem 301a a za 
podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci pro 
účely koordinace dohledu nad skupinou, 
včetně definice „významné pobočky“.

7. Aby byla v souvislosti s koordinací 
činnosti orgánů dohledu zajištěna 
důsledná harmonizace, vypracuje orgán 
EIOPA návrh regulačních technických 
norem, ve kterém pro účely odstavců 1 až 
6 upřesní, jakým způsobem se uzavírají 
dohody o koordinaci dohledu nad 
skupinou, včetně definice „významné 
pobočky“.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 243

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 54 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 249 – odstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) V čl. 249 odst. 1 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:
„Aby tyto orgány dohledu, včetně 
orgánu dohledu nad skupinou, měly 
k dispozici informace stejného rozsahu, 
aniž by byla dotčena jejich působnost, 
a bez ohledu na to, zda mají tyto orgány 
sídlo ve stejném členském státě, si tyto 
orgány vzájemně předávají informace, 
aby umožnily a usnadnily výkon 
kontrolní činnosti ostatních orgánů 
podle této směrnice. Příslušné orgány 
dohledu a orgán dohledu nad skupinou 
si proto neprodleně sdělují veškeré 
relevantní informace, jakmile jsou 
k dispozici, nebo si je sdělují na základě 
žádosti. Informace uvedené v tomto 
pododstavci zahrnují mimo jiné údaje o 
činnostech skupiny a orgánů dohledu 
a informace poskytnuté skupinou.“

Or. en

Odůvodnění

Povinnost žádat o informace, která je pro nový odstavec 1a nezbytná, nebyla stanovena.
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Pozměňovací návrh 244

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 55
Směrnice 2009/138/ES
Článek 249 - odst. 1a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případech, kdy orgán dohledu 
nesdělil příslušné informace či pokud 
žádost o spolupráci, zejména za účelem 
výměny příslušných informací, byla 
zamítnuta či nebyla vyřízena v přiměřené 
lhůtě, mohou orgány dohledu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc. 

1a. V případech, kdy orgán dohledu 
nesdělil příslušné informace, či pokud 
žádost o spolupráci, zejména za účelem 
výměny příslušných informací, byla 
zamítnuta či nebyla vyřízena do dvou 
týdnů, mohou orgány dohledu postoupit 
záležitost orgánu EIOPA. 

Pokud je záležitost postoupena orgánu 
EIOPA, aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 258 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny článkem 19 nařízení (EU) 
č. …/2010 [EIOPA].

Pokud je záležitost postoupena orgánu 
EIOPA, aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 258 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny článkem 19 odst. 1 až 3 a odst. 6
nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 245

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 56 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 249 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých stanoví informace, které orgán 
dohledu nad skupinou systematicky 
shromažďuje a sděluje ostatním příslušným 
orgánům dohledu, a informace, které 
orgánu dohledu nad skupinou sdělují 
ostatní příslušné orgány dohledu.

3. Aby byla v souvislosti s koordinací 
činnosti orgánů dohledu zajištěna 
důsledná harmonizace, vytvoří orgán 
EIOPA návrh regulačních technických 
norem, ve kterém upřesní:
– informace, které orgán dohledu nad 
skupinou systematicky shromažďuje 
a sděluje ostatním příslušným orgánům 
dohledu, a informace, které orgánu dohledu 
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nad skupinou sdělují ostatní příslušné 
orgány dohledu;

Komise přijme v souladu s článkem 301a 
a za podmínek uvedených v článku 301b 
a 301c akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní, které informace jsou pro 
dohled na úrovni skupiny zásadní nebo 
relevantní, s cílem zajistit jednotnost 
ohlašovacích postupů.

– informace, které jsou pro dohled na 
úrovni skupiny zásadní nebo relevantní, 
s cílem zajistit jednotnost ohlašovacích 
postupů.

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do 1. března 2012.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 246

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 56 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 249 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání tohoto 
článku doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 3 tohoto 
článku ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na šablony a postupy
pro předkládání informací orgánům 
dohledu nad skupinou, jakož i ohledně 
postupů spolupráce a výměny informací 
mezi orgány dohledu, jak je stanoveno 
v tomto článku. 

4. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování koordinace 
činnosti orgánů dohledu může orgán 
EIOPA vypracovat návrh prováděcích 
technických norem s cílem zavést
standardní formuláře, šablony a postupy 
pro předkládání informací orgánům 
dohledu nad skupinou, jakož i postupy
spolupráce a výměny informací mezi 
orgány dohledu, jak je stanoveno v tomto 
článku. 

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
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v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA]. 
Do 31. prosince 2011 vypracuje orgán 
EIOPA návrh prováděcích technických 
norem, které předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 247

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 57
Směrnice 2009/138/ES
Článek 254 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Ustanovení čl. 254 odst. 2 se 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. Členské státy stanoví, že jejich orgány 
odpovědné za výkon dohledu nad 
skupinou mají přístup ke všem 
informacím důležitým pro účely 
uvedeného dozoru bez ohledu na povahu 
dotčené pojišťovny či zajišťovny. Článek 
35 a čl. 308a odst. 1 se použije obdobně.“

Or. en

Pozměňovací návrh 248

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 58
Směrnice 2009/138/ES
Článek 255 – odstavec 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je žádost o ověření určená jinému 
orgánu dohledu v souladu s tímto 
odstavcem zamítnuta nebo pokud nebyla 
v přiměřené lhůtě vyřízena či pokud je 

Pokud žádost o ověření určená jinému 
orgánu dohledu v souladu s tímto 
odstavcem nebyla vyřízena do dvou týdnů
či pokud je orgánu dohledu prakticky 
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žádost, kterou orgán dohledu zaslal za 
účelem účasti na ověření podle třetího 
pododstavce, zamítnuta nebo pokud 
nebyla v přiměřené lhůtě vyřízena, může 
dožadující orgán postoupit záležitost 
orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc 
v souladu s článkem 19 nařízení …/2010 
[EIOPA]. V takovém případě může orgán 
EIOPA postupovat v souladu 
s pravomocemi, které mu byly svěřeny 
daným článkem.

znemožněno vykonávat své právo na účast 
v souladu s třetím pododstavcem, může 
dožadující orgán postoupit záležitost 
orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc 
v souladu s článkem 19 odst. 1 až 3 a odst. 
6 nařízení (EU) č. 1094/2010. V takovém 
případě může orgán EIOPA postupovat 
v souladu s pravomocemi, které mu byly 
svěřeny daným článkem.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se články 33, 38 a se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 249

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 58
Směrnice 2008/138/ES
Článek 255 – odstavec 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 21 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 má orgán EIOPA právo 
účastnit se kontrol na místě v případě, že 
jsou prováděné společně dvěma či více 
orgány dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu se články 33, 38 a se směrnicí Omnibus I, čl. 5 odst. 10 písm. c).

Pozměňovací návrh 250

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 59 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 256 – odstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby pojišťovny 
a zajišťovny držící účast nebo holdingové 
pojišťovny každoročně zveřejňovaly 
zprávu o solventnosti a finanční situaci 
skupiny. Články 51, 53, 54, 55 a čl. 308a 
odst. 4 se použijí obdobně.

1. Členské státy vyžadují, aby pojišťovny 
a zajišťovny držící účast, holdingové 
pojišťovny a smíšené holdingové 
pojišťovny každoročně zveřejňovaly 
zprávu o solventnosti a finanční situaci 
skupiny. Články 51, 53, 54 a 55 se použijí 
obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s revizí směrnice o finančním zajištění (FCD).

Pozměňovací návrh 251

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 59 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 256 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme v souladu s článkem 
301a a za podmínek stanovených v článku 
301b a 301c akty v přenesené pravomoci, 
ve kterých blíže upřesní informace, které 
musí být zveřejňovány, a prostředky, jimiž 
se toho dosáhne, pokud jde o společnou 
zprávu o solventnosti a finanční situaci.

4. Komise přijme v souladu s článkem 
301a akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní informace, které musí 
být zveřejňovány, pokud jde o společnou 
zprávu o solventnosti a finanční situaci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s revizí směrnice o finančním zajištění (FCD).

Pozměňovací návrh 252

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 59 – písmeno c
Směrnice 2009/138/ES
Článek 256 – odstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi se svěřují pravomoci k přijímání 
prováděcích technických norem pro 
stanovení podmínek používání tohoto 
článku doplněného o akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 4 tohoto 
článku ohledně záležitostí, které tyto akty 
v přenesené pravomoci upravují, 
konkrétně s ohledem na šablony pro
zveřejnění skupinové solventnosti 
a finanční zprávy, jak je stanoveno v tomto 
článku. 

5. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek uplatňování ustanovení 
týkajících se skupinové solventnosti 
a zprávy o finanční situaci, vypracuje 
orgán EIOPA návrh prováděcích 
technických norem, ve kterém stanoví 
postupy, formáty a šablony používané 
v souvislosti se zveřejněním skupinové 
solventnosti a finanční zprávy, jak je
stanoveno v tomto článku.

Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijímají 
v souladu s článkem 15 nařízení …/… 
[EIOPA].

Orgán EIOPA uvedený návrh 
prováděcích technických norem předloží 
Komisi do 1. června 2012.

Do 31. prosince 2011 vypracuje EIOPA 
návrh prováděcích technických norem, 
které předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 253

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 59 a (nový)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 256 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 256a

Struktura skupiny
Členské státy vyžadují, aby pojišťovny 
a zajišťovny každoročně zveřejňovaly na 
úrovni skupiny pojišťoven či zajišťoven 
právní strukturu a strukturu organizace 
a řízení, včetně všech regulovaných 
subjektů a neregulovaných subjektů 
a fyzických poboček patřících k této 
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skupině.“

Or. en

Pozměňovací návrh 254

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 60
Směrnice 2009/138/ES
Článek 258 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci pro účely koordinace 
donucovacích opatření uvedených 
v odstavci 1 a 2.

3. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci pro 
účely koordinace donucovacích opatření 
uvedených v odstavci 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 255

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 61
Směrnice 2009/138/ES
Článek 259 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán EIOPA podává jednou ročně 
zprávu Evropskému parlamentu v souladu 
s článkem 35 nařízení …/...[EIOPA]. 

1. Orgán EIOPA podává jednou ročně 
zprávu Evropskému parlamentu v souladu 
s článkem 50 nařízení (EU) č. 1094/2010. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 256

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 62 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Ověření provede orgán dohledu, který by 
byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud 
by byla na žádost mateřského podniku 
nebo kterékoliv z pojišťoven a zajišťoven 
povolených v Unii nebo z vlastního 
podnětu použita kritéria stanovená v 
čl. 247 odst. 2, pokud Komise předtím 
nerozhodla o rovnocennosti dané třetí 
země. Tento orgán dohledu přijme 
rozhodnutí pouze po konzultaci s ostatními 
příslušnými orgány dohledu a s orgánem 
EIOPA.“

„Ověření provede orgán dohledu, který by 
byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud 
by byla na žádost mateřského podniku 
nebo kterékoliv z pojišťoven a zajišťoven 
povolených v Unii nebo z vlastního 
podnětu použita kritéria stanovená v 
čl. 247 odst. 2 (dále jen „činný orgán 
dohledu nad skupinou“), pokud Komise 
předtím nerozhodla o rovnocennosti nebo 
dočasné rovnocennosti dané třetí země. 
Činný orgán dohledu nad skupinou 
spolupracuje s orgánem EIOPA v souladu 
s článkem 33 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
Tento činný orgán dohledu nad skupinou
přijme rozhodnutí o rovnocennosti pouze 
po konzultaci s ostatními příslušnými 
orgány dohledu a za asistence orgánu 
EIOPA. Toto rozhodnutí je učiněno ve 
shodě s kritérii přijatými v souladu 
s odstavcem 2.  Činný orgán dohledu nad 
skupinou nesmí přijmout stran třetí země 
žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu 
s některým z dřívějších rozhodnutí 
přijatých ve vztahu k této třetí zemi.
Pokud orgány dohledu nesouhlasí 
s rozhodnutím přijatým v souladu 
s pododstavcem 2, mohou do 3 měsíců po 
oznámení tohoto rozhodnutí činným 
orgánem dohledu nad skupinou postoupit 
záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 odst. 1 až 3 
a odst. 6 nařízení (EU) č. 1094/2010.  
V takovém případě může orgán EIOPA 
postupovat v souladu s pravomocemi, 
které mu byly svěřeny daným článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 257

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 62 – písmeno b
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článku 301b 
a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní kritéria pro 
posouzení, zda je obezřetnostní režim třetí 
země pro dohled nad skupinami 
rovnocenný s obezřetnostním režimem, 
který stanoví tato hlava. 

2. Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých upřesní kritéria pro posouzení, zda 
je režim dohledu třetí země pro dohled nad 
skupinami rovnocenný s obezřetnostním 
režimem, který stanoví tato hlava. 

Or. en

Pozměňovací návrh 258

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 62 – písmeno b a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Splní-li určitá třetí země kritéria 
přijatá v souladu s odstavcem 2, může 
Komise v souladu s článkem 301a a za 
asistence Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) v souladu s čl. 33 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010
rozhodnout, že režim dohledu třetí země
je rovnocenný režimu stanovenému 
v této hlavě.
Tato rozhodnutí podléhají pravidelnému 
přezkumu s cílem zohlednit veškeré 
změny v režimu dohledu uvedeném 
v této hlavě a v režimu dohledu v této 
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třetí zemi.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.
Pokud Komise přijme rozhodnutí 
ohledně třetí země v souladu s prvním 
pododstavcem, toto rozhodnutí se 
považuje za směrodatné pro účely 
ověření uvedeného v odstavci 1.“

Or. en

Odůvodnění

Tento regulační postup je nutno uvést do souladu s Lisabonskou smlouvou. Třetí země 
s rovnocenným solventnostním režimem je třeba s ohledem na transparentnost uveřejnit.

Pozměňovací návrh 259

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 62 – písmeno c
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 261 odst. 1, čl. 262 odst. 
1 prvního pododstavce a čl. 263 druhého 
pododstavce se členské státy mohou na 
přechodné období spolehnout na dohled 
nad skupinou vykonávaný orgány 
dohledu třetí země. Přechodné období trvá 
nejvýše 5 let od data uvedeného v čl. 309 
odst. 1 prvním pododstavci. Tato odchylka 
se použije pouze v případě, kdy Komise 
v souladu s odstavcem 5 rozhodla, že třetí 
země splnila stanovené podmínky.

4. Pokud Komise v souladu s odstavcem 5 
rozhodne, že režim dohledu ve třetí zemi 
není dočasně rovnocenný, použije se 
článek 262.

Pokud Komise v souladu s odstavcem 3 
rozhodne, že režim dohledu ve třetí zemi 
není rovnocenný, použije se článek 262.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 62 – písmeno d 
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých v souvislosti 
s odstavcem 4 upřesní délku přechodného 
období, které může být kratší než 
maximální období 5 let, a podmínky, jež 
musí třetí země splnit. Tyto podmínky se 
vztahují na závazky přijaté orgány 
dohledu, sbližování s rovnocenným 
režimem v určené lhůtě, stávající či 
zamýšlený obsah režimu a otázky
spolupráce, výměny informací 
a povinnosti v oblasti profesního 
tajemství.

5. Aniž je dotčeno ustanovení odst. 4 
pododst. 2 může, Komise v souladu 
s článkem 301a a za asistence Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) v souladu s čl. 33 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1094/2010 na omezenou 
dobu rozhodnout, že režim dohledu třetí 
země uplatňovaný na podniky se sídlem 
v uvedené třetí zemi je dočasně 
rovnocenný s režimem, který stanoví tato 
hlava, pakliže tato třetí země splnila
přinejmenším tyto následující podmínky:

a) třetí země předala Evropské unii 
písemné závazky týkající se přijetí 
a uplatňování režimu dohledu, který bude 
možno vyhodnotit v souladu s odstavcem 3 
jako rovnocenný, a to do konce tohoto 
období;
b) třetí země má za účelem splnění tohoto 
závazku stanovený konvergenční 
program;
c) na splnění tohoto závazku je přidělen 
dostatečný objem prostředků;
d) stávající režim dohledu třetí země je 
založen na zohlednění rizik a na tržním 
hodnocení aktiv a závazků;
e) byly uzavřeny dohody o výměně 
důvěrných informací týkajících se 
dohledu v souladu s článkem 264;
f) třetí země je hodnocena jako země, 
která zachovává hlavní zásady, zásady 
a normy přijaté Mezinárodní asociací 
orgánů pro dozor v pojišťovnictví (IAIS).
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Veškerá rozhodnutí o dočasné 
rovnocennosti berou v souladu s článkem 
177 v úvahu zprávy Komise. Tato 
rozhodnutí jsou předmětem pravidelného 
přezkumu prováděného na základě zpráv 
o pokroku, které příslušná třetí země 
předkládá vždy jednou za půl roku 
k posouzení Komisi a orgánu EIOPA.
Orgán EIOPA na svých internetových 
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam 
všech třetích zemí uvedených v tomto 
článku.
Komise může v souladu s článkem 301a 
přijmout akty v přenesené pravomoci, ve 
kterých blíže upřesní podmínky stanovené 
v prvním pododstavci.
Pokud Komise přijme rozhodnutí ohledně 
třetí země v souladu s prvním 
pododstavcem, toto rozhodnutí se 
považuje za směrodatné pro účely ověření 
uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 261

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 62 – písmeno e
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. S ohledem na obezřetnostní režimy 
třetích zemí uvedené v odstavci 4 může 
Komise rozhodnout, že třetí země splnila 
podmínky stanovené v odstavci 4 a 
v aktech v přenesené pravomoci.

6. Délka období uvedeného v odstavci 5 je 
pět let od data uvedeného v článku 310 
nebo do data, k němuž je režim dohledu 
třetí země v souladu s odstavcem 3 
považován za rovnocenný s režimem 
dohledu, který stanoví tato hlava, přičemž 
se použije datum, které je dřívější.

Uvedená rozhodnutí jsou přijata po 
konzultaci s Evropským výborem pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění a v souladu s regulačním 
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postupem uvedeným v čl. 301 odst. 2. Tato 
rozhodnutí jsou pravidelně 
přezkoumávána.

Or. en

Pozměňovací návrh 262

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – odstavec 62 – písmeno e a (nové)
Směrnice 2009/138/ES
Článek 260 – odstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„6a. Je-li v souladu s odstavcem 5 přijato 

rozhodnutí, že režim dohledu třetí země je 
dočasně rovnocenný, mohou členské státy 
použít článek 261. Orgán EIOPA vydá do 
1. ledna 2014 pokyny pro jednotné 
uplatňování tohoto odstavce v členských 
státech. Členské státy vynaloží veškeré 
úsilí, aby tyto pokyny plnily. Pokud se 
některý členský stát rozhodne, že článek 
261 ve vztahu k určité skupině nepoužije, 
nesmí tento článek ve vztahu k této 
skupině použít ani žádný jiný členský 
stát.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 263

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 63
Směrnice 2009/138/ES
Článek 262 – odstavec 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nerovnocennosti dohledu 
uvedeného v článku 260 použijí členské 
státy na pojišťovny a zajišťovny jedno 

1. V případě nerovnocennosti dohledu 
uvedeného v článku 260 nebo pokud 
členské státy v souladu s článkem 260 
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z následujících: odst. 7 nepoužijí v případě dočasné 
rovnocennosti článek 261, použijí členské 
státy na pojišťovny a zajišťovny jedno 
z následujících:

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 260 odst. 7. 

Pozměňovací návrh 264

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 64 – písmeno a
Směrnice 2009/138/ES
Články 218 až 235, články 244 až 258 a čl. 308a odst. 9, a to obdobně

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) a) články 218 až 235, články 244 až 
258 a čl. 308a odst. 9, a to obdobně 

(64) a) články 218 až 235 a články 244 až 
258, a to obdobně 

Or. en

Pozměňovací návrh 265

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 67
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) V článku 301 se zrušuje odstavec 3. (67) V článku 301 se zrušují odstavce 2 
a 3.

Or. en

Odůvodnění

Regulační postup je nahrazen aktem v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 266

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301a – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 17, 31, 35, 
37, 50, 56, 58, 75, 86, 92, 97, 99, 111, 114, 
127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 
217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 
249, 256, 258, 260 a 308b se Komisi 
svěřují na dobu 5 let po vstupu této 
směrnice v platnost.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené se 
Komisi svěřuje za podmínek stanovených 
v tomto článku.

Komise vypracuje zprávu o přenesených
pravomocích nejpozději 6 měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
je Evropský parlament nebo Rada nezruší 
v souladu s článkem 301b.

Or. en

Odůvodnění

Dohodnuté znění v souladu se vzájemným souhlasem, s úpravami, které se týkají časových 
údajů (4 místo 5 let, 3 + 3 měsíce místo 2 + 1 měsíc).

Pozměňovací návrh 267

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301a – odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přenesená pravomoc podle článků 17, 
37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 227, 241, 
244, 245, 247, 256, 258, 260 se Komisi 
svěřuje na dobu čtyř let počínaje ...*. 
Komise vypracuje zprávu o přenesených 
pravomocích nejpozději 6 měsíců před 
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koncem tohoto čtyřletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.
_____________
 * Úř. věst.: Prosím vložte datum vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Dohodnuté znění v souladu se vzájemným souhlasem, s úpravami, které se týkají časových 
údajů (4 místo 5 let, 3 + 3 měsíce místo 2 + 1 měsíc).

Pozměňovací návrh 268

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301a – odstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258, 
260 může Evropský parlament či Rada 
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určené. Nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v tomto rozhodnutí upřesněn. 
Neovlivní platnost již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Dohodnuté znění v souladu se vzájemným souhlasem, s úpravami, které se týkají časových 
údajů (4 místo 5 let, 3 + 3 měsíce místo 2 + 1 měsíc).
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Pozměňovací návrh 269

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301a – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci se Komisi svěřuje za podmínek 
stanovených v článcích 301b a 301c.

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 
227, 241, 244, 245, 247, 256, 258, 260 
vstupuje v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevznesly námitky do tří měsíců od jeho 
oznámení Evropskému parlamentu 
a Radě nebo pokud před uplynutím této 
lhůty oba tyto orgány neinformovaly 
Komisi, že proti aktu nehodlají vznést 
námitky. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Dohodnuté znění v souladu se vzájemným souhlasem, s úpravami, které se týkají časových 
údajů (4 místo 5 let, 3 + 3 měsíce místo 2 + 1 měsíc).

Pozměňovací návrh 270

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 301b vypouští se
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 
86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 
143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 



PR\874812CS.doc 165/185 PE466.970v02-00

CS

241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 258 260 
a 308b může Evropský parlament či Rada 
kdykoliv zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určené. 
Nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který v něm je 
upřesněn. Neovlivní platnost již platných 
aktů v přenesené pravomoci. Bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Začleněno do článku 301a v souladu s dohodnutým zněním.

Pozměňovací návrh 271

Návrh směrnice
Článek 2 – bod 68
Směrnice 2009/138/ES
Článek 301c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 301c vypouští se
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
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aktu v přenesené pravomoci nevysloví, 
zveřejní se akt v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky ve 
lhůtě stanovené v odstavci 1. Orgán, který 
vyslovuje námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, je odůvodní.“

Or. en

Odůvodnění

Začleněno do článku 301a v souladu s dohodnutým zněním.

Pozměňovací návrh 272

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Oddíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechodná opatření stanovená v aktech 
v přenesené pravomoci

Pojištění a zajištění

Or. en

Pozměňovací návrh 273

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308 a – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechodná ustanovení Postupné zavádění

Or. en

Pozměňovací návrh 274

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308 a – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 1, se čl. 35 odst. 5 nepoužije 
po období nejvýše pěti let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

1. V období mezi 1. lednem 2013 a 31. 
prosincem 2013 přijmou pojišťovny, 
zajišťovny a orgány dohledu veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby byl 
k 1. lednu 2014 zajištěn soulad s právními 
a správními předpisy, které provádějí tuto 
směrnici. 

Or. en

Pozměňovací návrh 275

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308 a – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 2, se podmínka v čl. 37 odst. 
1 písm. a), že orgán dohledu učiní závěr, 
že rizikový profil pojišťovny nebo 
zajišťovny se významně odchyluje od 
předpokladů k solventnostnímu 
kapitálovému požadavku, jak byl 
vypočítán s použitím standardního vzorce, 

2. Počínaje 1. lednem 2013 členské státy 
zajistí, aby orgány dohledu měly 
pravomoc: 
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nepoužije po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci. Stejně tak se požadavek v 
čl. 37 odst. 2, že se navýšení kapitálového 
požadavku uložené v čl. 37 odst. 1 písm. a) 
vypočítá tak, aby pojišťovna nebo 
zajišťovna splňovala čl. 101 odst. 3, 
nepoužije po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

a) rozhodovat o:
i) schválení parametrů specifických pro 
pojišťovny nebo zajišťovny v souladu 
s článkem 104 odst. 7,
ii) schválení doplňkového kapitálu 
v souladu s článkem 90,
iii) schválení zařazení položek kapitálu 
uvedených v čl. 95 pododst. 3,
iv) schválení úplného nebo částečného 
vnitřního modelu v souladu s článkem 
112,
v) schválení doplňkového kapitálu 
zprostředkující holdingové pojišťovny 
v souladu s čl. 226 odst. 2,
vi) rozhodnutí uvedeném v článku 228,
vii) schválení vnitřního modelu skupiny 
v souladu s článkem 231 a článkem 233,
viii) povolení, aby se na pojišťovnu nebo 
zajišťovnu vztahovaly články 238 a 239, 
v souladu s článkem 236; 
b) stanovit úroveň a rozsah dohledu nad 
skupinou v souladu s oddíly 2 a 3 hlavy 
III, kapitoly I; 
c) stanovit metodu výpočtu solventnosti 
skupiny v souladu s článkem 220; 
d) rozhodovat o rovnocennosti a dočasné 
rovnocennosti v souladu s článku 227 
a 260;
e) určovat orgán dohledu nad skupinou 
v souladu s článkem 247;
f) ustanovit kolegium v souladu s článkem 
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248 a
g) vydat rozhodnutí uvedená v článcích 
262 a 263.

Or. en

Pozměňovací návrh 276

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308 a – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 3, se čl. 41 odst. 1 a 3 
nepoužije po období nejvýše 3 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
308b, počínaje 1. červencem 2013 
pojišťovny a zajišťovny:

a) provedou výpočet solventnostního 
kapitálového požadavku, minimálního 
kapitálového požadavku, výši kapitálu, 
vyhotoví rozvahu a výkaz zisků a ztrát 
v souladu s touto směrnicí; a tyto 
informace předají orgánům dohledu;
b) poskytnou orgánům dohledu informace 
uvedené v článku 35; členské státy mohou 
od tohoto požadavku upustit v případě 
pojišťoven a zajišťoven, které nesplňují 
v plném rozsahu požadavek, aby 
pojišťovny a zajišťovny měly vhodné 
systémy a struktury v souladu s čl. 35 odst. 
5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 277

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 70
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308 a – odstavce 4-9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 4, se čl. 51 odst. 1 nepoužije 
po období nejvýše 3 let od data uvedeného 
v čl. 309 odst. 1 prvním pododstavci.

vypouští se

5. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 5, se čl. 75 odst. 1 nepoužije 
po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.
6. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 6, se čl. 76 odst. 2, 3 a 5 
nepoužije po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.
7. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 7, se článek 94 nepoužije po 
období nejvýše 10 let od data uvedeného v 
čl. 309 odst. 1 prvním pododstavci.
8. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 8, se čl. 100 první 
pododstavec, čl. 101 odst. 3, článek 102 
a článek 104 nepoužije po období nejvýše 
10 let od data uvedeného v čl. 309 odst. 1 
prvním pododstavci.
9. V případech, kdy Komise přijala akt 
v přenesené pravomoci v souladu s 
čl. 308b odst. 9, se čl. 218 odst. 2 a 3 
nepoužije po období nejvýše 10 let od data 
uvedeného v čl. 309 odst. 1 prvním 
pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 278

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 71
Směrnice 2009/138/ES
Článek 308b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Přechodná období
Komise může v souladu s článkem 301a 
a za podmínek stanovených v článcích 
301b a 301c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, ve kterých upřesní:

1. Členské státy mohou pojišťovnám 
a zajišťovnám nebo skupinám pojišťoven 
a zajišťoven, které mají celkovou rozvahu 
nižší než 500 miliard EUR a které k datu 
uvedenému v článku 310 nesplní 
solventnostní kapitálový požadavek, 
povolit lhůtu v maximální délce dvou let, 
během níž tento požadavek splní, za 
podmínky, že tyto podniky či skupiny 
předložily v souladu s článkem 138 odst. 2 
a článkem 142 orgánu dohledu ke 
schválení opatření, která navrhují za
tímto účelem přijmout.

a) s ohledem na čl. 308a odst. 1 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede přechodné 
požadavky na systémy a struktury, které 
pojišťovny a zajišťovny musejí mít 
k dispozici, aby splnily požadavky na 
informace, jež je třeba poskytnout pro 
účely dohledu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny dodržovaly 
minimálně právní a správní předpisy, jež 
se týkají sestavování účetních závěrek 
a podávání pravidelných daňových 
přiznání a jež jsou přijaty podle článku 13 
směrnice 2002/83/ES, článku 11 směrnice 
84/641/ES a článku 17 směrnice 
2005/68/ES;

2. Členské státy mohou pojišťovnám 
a zajišťovnám, které nesplňují v plném 
rozsahu požadavek, aby měly k datu 
uvedenému v čl. 310 vhodné systémy 
a struktury v souladu s čl. 35 odst. 5 a 
čl. 55 odst. 1, povolit lhůtu v maximální 
délce dvou let, během níž tento požadavek 
splní. 

b) s ohledem na čl. 308a odst. 2 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než 10 let, přičemž upřesní případné 

3. Během této lhůty mohou členské státy 
pojišťovnám a zajišťovnám, které v plném 
rozsahu nesplňují požadavky týkající se 
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časové rozvržení přechodného období, 
a uvede požadavek, podle nějž se při 
rozhodování, zda jsou splněny podmínky 
pro uložení navýšení kapitálového 
požadavku podle čl. 37 odst. 1 písm. a), 
místo solventnostního kapitálového 
požadavku zohlední spíše předpoklady 
k přechodnému solventnostnímu 
kapitálovému požadavku podle čl. 308b 
odst. 8, a uvede výpočet navýšení 
kapitálového požadavku odkazem spíše na 
kalibraci a hladinu spolehlivosti 
uvedeného přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku než na kalibraci 
a hladinu spolehlivosti standardního 
vzorce solventnostního kapitálového 
požadavku; 

uveřejňování informací uvedených 
v článcích 51 a 53 až 55, povolit, aby 
uveřejňovaly pouze informace, které jim 
jejich zavedené systémy a struktury 
umožňují poskytnout.

c) s ohledem na čl. 308a odst. 3 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní časové rozvržení přechodného 
období, a uvede přechodné požadavky na 
systém řízení a rozsah, v jakém musí 
pojišťovny a zajišťovny systémy, funkce 
a požadavky uvedené v článcích 41 až 49 
během přechodného období dodržovat, 
a rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly minimálně právní 
a správní předpisy, jež se týkají řádných 
správních postupů a postupů vnitřní 
kontroly a jež jsou přijaty podle článku 10 
směrnice 2002/83/ES, článku 9 směrnice 
84/641/ES a článku 15 směrnice 
2005/68/ES; 

4. Členské státy mohou skupinám 
pojišťoven a zajišťoven, které nesplňují 
v plném rozsahu požadavek, aby měly 
k datu uvedenému v čl. 310 vhodné 
systémy a struktury v souladu s čl. 254, 
povolit lhůtu v maximální délce dvou let, 
během níž tento požadavek splní.

d) s ohledem na čl. 308a odst. 4 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 3 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede případné 
přechodné požadavky na obsah a časový 
rozvrh informací, které musí pojišťovny 
a zajišťovny zveřejnit, a rovněž vyžaduje, 
aby pojišťovny a zajišťovny zveřejňovaly 
alespoň zprávu obsahující na nejvyšší 
úrovni vypracované shrnutí informací 
uvedených v čl. 51 odst. 1; 

5. Během této lhůty mohou členské státy 
skupinám pojišťoven a zajišťoven, které 
v plném rozsahu nesplňují požadavky 
týkající se uveřejňování informací 
uvedených v článku 256, povolit, aby 
uveřejňovaly pouze informace, které jim 
jejich zavedené systémy a struktury 
umožňují poskytnout.

e) s ohledem na čl. 308a odst. 5 délku 6. Položky základního kapitálu emitované 
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přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede případná 
aktiva a závazky, které jsou předmětem 
přechodných požadavků na oceňování 
a přechodné požadavky na metody 
a předpoklady, které se použijí při 
oceňování uvedených aktiv a závazků, 
a rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly minimálně právní 
a správní předpisy členských států, jež se 
týkají oceňování takových aktiv a závazků 
a jež byly v platnosti k 31. prosinci 2012;

před datem uvedeným v článku 309 odst. 1 
a splňující následující kritéria se pro 
účely článku 94 odst. 1 řadí k základnímu 
kapitálu třídy 1 a článku 230 po dobu až 
10 let od data uvedeného v článku 310:

f) s ohledem na čl. 308a odst. 6 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a uvede přechodné 
požadavky na metodiky a předpoklady, 
které se používají při výpočtu technických 
rezerv a které budou platit během 
přechodného období, a rovněž vyžaduje, 
aby pojišťovny a zajišťovny dodržovaly 
minimálně právní a správní předpisy, jež 
se týkají tvorby technických rezerv a jež 
jsou přijaty podle článku 20 směrnice 
2002/83/ES, článku 15 směrnice 
73/239/ES a článku 32 směrnice 
2005/68/ES;

a) položka se řadí za nároky všech 
ostatních pojistníků, příjemců 
a nepodřízených věřitelů;

g) s ohledem na čl. 308a odst. 7 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a upřesní položky 
kapitálu, které jsou předmětem 
přechodného období, a přechodné 
požadavky na zařazení položek kapitálu, 
jež se budou vztahovat na tyto upřesněné 
položky kapitálu, a rovněž vyžaduje, aby 
pojišťovny a zajišťovny během 
přechodného období dodržovaly 
v souvislosti s těmito položkami kapitálu 
minimálně právní a správní předpisy 
přijaté podle článku 27 směrnice 
2002/83/ES, článku 16 směrnice 
73/239/ES a článku 36 směrnice 

b) splatnost či výpovědní lhůta položky je 
stanovena na základě rozhodnutí 
pojišťovny nebo zajišťovny a její součástí 
nesmí být omezené pobídky, aby tato 
položka byla splacena či vypovězena dříve 
než po 10 letech od data její emise. 
Splacení či vypovězení položky musí 
nejprve schválit orgán dohledu;
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2005/68/ES;
h) s ohledem na čl. 308a odst. 8 délku 
přechodného období, které může být kratší 
než maximální lhůta 10 let, přičemž 
upřesní případné časové rozvržení 
přechodného období, a případné 
přechodné požadavky na výpočet 
a používání přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku. Výpočet 
přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku může zahrnovat 
úpravy zátěže, scénářů, korelačních 
koeficientů a parametrů standardního 
vzorce solventnostního kapitálového 
požadavku, které by platily za normálních 
okolností. Akt v přenesené pravomoci 
rovněž vyžaduje, aby pojišťovny 
a zajišťovny dodržovaly přechodný 
solventnostní kapitálový požadavek, který 
nepřevyšuje solventnostní kapitálový 
požadavek a není nižší než součet 
minimálního kapitálového požadavku 
a padesáti procent rozdílu mezi 
solventnostním kapitálovým požadavkem 
a minimálním kapitálovým požadavkem.

c) položka je zproštěna finančních břemen 
a není spojena s žádnou jinou transakcí, 
která by v souvislosti s touto položkou 
mohla vést k tomu, že by tato položka 
nesplňovala požadavky stanovené 
v prvním pododstavci článku 94 odst. 2;

i) s ohledem na čl. 308a odst. 9 změny, 
které se týkají volby metody výpočtu 
a obecných zásad při výpočtu skupinové 
solventnosti stanoveném v článcích 220 až 
229 a článcích 230 až 233 a článku 235 
s ohledem na metody výpočtu skupinové 
solventnosti. Akty v přenesené pravomoci 
mohou rovněž stanovit změny, které se 
týkají výpočtu skupinové solventnosti pod 
dohledem na úrovni skupiny uvedeném v 
čl. 213 odst. 2 písm. c) v případech, kdy 
neexistuje rovnocenný dohled, jak je 
uvedeno v článku 262. Tyto změny 
výpočtu skupinového kapitálu 
a skupinového solventnostního 
kapitálového požadavku jsou důsledkem 
případných přechodných požadavků na 
zařazení kapitálu a solventnostní 
kapitálový požadavek, které platí na 
úrovni jednotlivých pojišťoven 
a zajišťoven během přechodného období, 
jak je uvedeno v čl. 308a odst. 7 a čl. 308a 

d) položka je plné výši zaplacena, 
nedatována a absorbuje ztráty způsobené 
při pokračování v činnosti:e) položka 
umožňuje v případě nepříznivé finanční 
situace zrušení nebo odložení platby 
úroků či dividend vázaných na tuto 
položku.
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odst. 8. Akt v přenesené pravomoci 
požaduje, aby pojišťovny a zajišťovny 
s přihlédnutím k přechodným 
ustanovením v čl. 308a odst. 7 zajistily 
dostupnost použitelného kapitálu ve 
skupině. Tento použitelný kapitál je 
přinejmenším rovnocenný skupinovému 
solventnostnímu kapitálovému požadavku, 
který se vypočte odkazem na metodu 
výpočtu přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku uvedeného v 
čl. 308a odst. 8 nebo na částku 
přechodného solventnostního 
kapitálového požadavku; 
j) s ohledem na čl. 254 odst. 2 změny, 
které se týkají informací, jež mají být 
sděleny orgánům odpovědným za výkon 
dohledu nad skupinou a které jsou 
důsledkem požadavků na oznamování 
orgánům dohledu na úrovni jednotlivých 
pojišťoven či zajišťoven a které platí 
během přechodného období uvedeného v 
čl. 308a odst. 1; 

7. Položky základního kapitálu emitované 
před datem uvedeným v článku 309 odst. 1 
a splňující následující kritéria se pro 
účely článku 94 odst. 2 řadí k základnímu 
kapitálu třídy 2 a článku 230 po dobu až 
10 let od data uvedeného v článku 310:

k) s ohledem na čl. 256 odst. 1 změny, 
které se týkají obsahu a časového rozvrhu 
informací, které musí být zveřejněny 
a které jsou důsledkem požadavků na 
zveřejnění na úrovni jednotlivých 
pojišťoven či zajišťoven a jež platí během 
přechodného období uvedeného v čl. 308a 
odst. 4.“

a) položka se řadí za nároky všech 
ostatních pojistníků, příjemců
a nepodřízených věřitelů;

b) položka je nedatovaná a má původní 
dobu splatnosti alespoň 5 let. Za dobu 
splatnosti se považuje první smluvně 
stanovená příležitost ke splacení či 
vypovězení této položky. Výměna této 
položky nebo její přeměna na jinou 
položku základního kapitálu 
přinejmenším téže kvality se nepovažuje 
za splacení či vypovězení této položky. 
Výměnu či přeměnu položky musí nejprve 
schválit orgán dohledu;
c) splatnost či výpovědní lhůta položky je 
stanovena na základě rozhodnutí 
pojišťovny nebo zajišťovny a její součástí 
nesmí být omezené pobídky, aby tato 
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položka byla splacena či vypovězena dříve 
než po 10 letech od data její emise. 
Splacení či vypovězení položky musí 
nejprve schválit orgán dohledu.
d) položka je zproštěna finančních 
břemen a není spojena s žádnou jinou 
transakcí, která by v souvislosti s touto 
položkou mohla vést k tomu, že by tato 
položka nesplňovala požadavky stanovené 
v prvním pododstavci článku 94 odst. 2;
e) položka je plné výši zaplacena.
8. Co se týče pojišťoven a zajišťoven, 
které investují do obchodovatelných 
cenných papírů a jiných finančních 
nástrojů založených na přeměněných 
úvěrech, které byly emitovány před 1. 
lednem 2011, požadavky uvedené v čl. 135 
odst. 2 pododst. 1a pro ně platí od 31. 
prosince 2014, avšak pouze za 
předpokladu, že po 31. prosinci 2014 jsou 
přidány nebo nahrazeny nové základní 
expozice. 
9. Třetí země uplatňující právní předpisy, 
které byly uznány jako rovnocenné s touto 
směrnicí, mohou uplatnit přechodná 
ustanovení rovnocenná ustanovením 
tohoto článku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 279

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 72
Směrnice 2009/138/ES
Článek 309 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) V čl. 309 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 

(72) V článku 309 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto: 

„Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 4, 10, 13, 18, 23, 26 až 

„Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 4, 10, 13, 14, 17 odst. 3, 
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32, 34 až 49, 51 až 55, 67, 68, 71, 72, 74 až 
85, 87 až 91, 93 až 96, 98,100 až 110, 112, 
113, 115 až 126, 128, 129, 131až 134, 136 
až 142, 144, 146, 148, 162 až 167, 172, 
173, 178, 185, 190, 192, 210 až 233, 235 
až 240, 243 až 258, 260 až 263, 265, 266, 
303 a 304 a přílohami III a IV do 31. 
prosince 2012. 

18, 23, 26 až 32, 34 až 49, 51 až 55, 58 
odst. 8, 67, 68, 71, 72, 74 až 85, 87 až 91, 
93 až 96, 98,100 až 110, 112, 113, 115 až 
126, 128, 129, 131až 134, 136 až 142, 143, 
144, 146, 148, 162 až 167, 172, 173, 178, 
185, 190, 192, 210 až 233, 235 až 240, 243 
až 258, 260 až 263, 265, 266, 303 a 304 
a přílohami III a IV do 31. prosince 2012. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.“

Or. en

Odůvodnění

Měl by být doplněn rovněž článek 14 (povolení) + soulad s článkem 311.

Pozměňovací návrh 280

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 73
Směrnice 2009/138/ES
Článek 310 – odstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) V článku 310 se v prvním odstavci 
slova „1. listopadu 2012“ nahrazují slovy 
„1. ledna 2013“. 

(73) V článku 310 se v prvním odstavci 
slova „1. listopadu 2012“ nahrazují slovy 
„1. ledna 2014“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 281

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 74
Směrnice 2009/138/ES
Článek 311 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 308a až 308b se použijí ode dne 
1. ledna 2013.

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 14 až 17, 19 Články 1 až 3, 5 až 9, 11, 12, 15 až 17 odst. 
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až 22, 24, 25, 33, 57 až 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 
177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 
209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a přílohy 
I a II, V, VI a VII se použijí ode dne 1. 
ledna 2013.

2, 19 až 22, 24, 25, 33, 57, 58 odst. 1 až 58 
odst. 7, 59 až 66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149 až 161, 168 až 171, 174 až 177, 179 až 
184, 186 až 189, 191, 193 až 209, 267 až 
300, 302, 305 až 308 a přílohy I a II, V, VI 
a VII se použijí ode dne 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost přijmout nezbytná prováděcí opatření před datem vstupu 
v platnost.

Pozměňovací návrh 282

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 76
Směrnice 2009/138/ES
Příloha III – část A – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. v každém případě a jako alternativa 
formám neživotní pojišťovny uvedeným 
v bodech 1 až 28: forma evropské 
družstevní společnosti (SCE), jak je 
vymezena v nařízení Rady (ES) 
č. 1435/2003.

29. v případě, že dotčené členské státy 
povolují právní formu družstevní 
společnosti, která může provozovat 
činnost v oblasti neživotního pojištění, 
a jako alternativa formám neživotní 
pojišťovny uvedeným v bodech 1 až 28: 
forma evropské družstevní společnosti 
(SCE), jak je vymezena v nařízení Rady 
(ES) č. 1435/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 283

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 78
Směrnice 2009/138/ES
Příloha III – část B – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. v každém případě a jako alternativa 29. v případě, že dotčené členské státy 
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formám životní pojišťovny uvedeným 
v bodech 1 až 28: forma evropské 
družstevní společnosti (SCE), jak je 
vymezena v nařízení (ES) č. 1435/2003.

povolují právní formu družstevní 
společnosti, která může provozovat 
činnost v oblasti neživotního pojištění, 
a jako alternativa formám životní 
pojišťovny uvedeným v bodech 1 až 28: 
forma evropské družstevní společnosti 
(SCE), jak je vymezena v nařízení (ES) 
č. 1435/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 284

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 80
Směrnice 2009/138/ES
Příloha III – část C – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. v každém případě a jako alternativa 
formám zajišťovny uvedeným v bodech 1 
až 28: forma evropské družstevní 
společnosti (SCE), jak je vymezena 
v nařízení (ES) č. 1435/2003.

29. v případě, že dotčené členské státy 
povolují právní formu družstevní 
společnosti, která může provozovat 
zajišťovací činnost, a jako alternativa 
formám zajišťovny uvedeným v bodech 1 
až 28: forma evropské družstevní 
společnosti (SCE), jak je vymezena 
v nařízení (ES) č. 1435/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 285

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto:
Článek 2 odst. 3 se nahrazuje tímto:
„3. Předpokladem pro uznání ratingové 
agentury za externí ratingovou agenturu 
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(ECAI) ve smyslu části čl. 81 směrnice 
2006/48/ES nebo čl. 109a směrnice 
2009/138/ES je, že ratingová agentura 
požádá o registraci podle tohoto 
nařízení, ledaže vydává pouze ratingy 
uvedené v odstavci 2.“

Or. en

Odůvodnění

Vložení článku 109a odst. 1 předpokládá s ohledem na soulad změny v nařízení CRA.

Pozměňovací návrh 286

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Přezkum

Komise do 1. ledna 2014 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o tom, zda evropské orgány dohledu 
předložily návrhy regulačních 
a prováděcích technických norem 
stanovených v této směrnici, zda je toto 
předložení povinné či dobrovolné, 
a příslušné návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 287

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 3 – odstavec 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 2 
odst. 6, čl. 2 odst. 8, čl. 2 odst. 9, čl. 2 odst. 
12, čl. 2 odst. 13, čl. 2 odst. 24, čl. 2 odst. 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 2 
odst. 6, čl. 2 odst. 8, čl. 2 odst. 9, čl. 2 
odst. 12, čl. 2 odst. 13, čl. 2 odst. 24, čl. 2 
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25, čl. 2 odst. 28, čl. 2 odst. 30, čl. 2 odst. 
32, čl. 2 odst. 33, čl. 2 odst. 39, článkem 
41 až 42, čl. 2 odst. 44 až 46, čl. 2 odst. 52 
až 54, čl. 2 odst. 56, čl. 2 odst. 58, čl. 2 
odst. 61 až 62, čl. 2 odst. 67, čl. 2 odst. 69, 
čl. 2 odst. 70 a čl. 2 odst. 71 až 80 této 
směrnice nejpozději do 31. prosince 2012. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

odst. 25, čl. 2 odst. 28, čl. 2 odst. 30, čl. 2 
odst. 32, čl. 2 odst. 33, čl. 2 odst. 37, čl. 2 
odst. 40 až 43, čl. 2 odst. 45 až 47, čl. 2 
odst. 53 až 55, čl. 2 odst. 57, čl. 2 odst. 59, 
čl. 2 odst. 62 až 63, čl. 2 odst. 66 a čl. 2 
odst. 75 až 80 této směrnice nejpozději do 
31. prosince 2012. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 288

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Ustanovení čl. 2 
odst. 15 a čl. 2 odst. 20 se použijí ode dne 
1. ledna 2013.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Ustanovení čl. 2 
odst. 15, čl. 2 odst. 20 a čl. 2 odst. 59 a se 
použijí ode dne 1. ledna 2013.

Or. en
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 23. září 2009 schválila Komise tři návrhy nařízení, kterým se zřizují evropské orgány 
dohledu (ESA) pro bankovnictví (EBA), pro pojišťovnictví a penzijní pojištění (EIOPA) a pro 
cenné papíry a trhy (ESMA). O měsíc později, dne 26. října 2009, byl přijat návrh tzv. 
směrnice Omnibus, jejímž účelem bylo uvést většinu odvětvových směrnic v soulad s touto 
novou architekturou (Omnibus I).

Vzhledem k tomu, že měla být v blízké době uveřejněna nová směrnice o pojišťovací 
a zajišťovací činnosti (Solventnost II), bylo rozhodnuto o tom, že se s přijetím druhé směrnice 
Omnibus (II) ještě vyčká a že tato směrnice bude přijata krátce po uveřejnění směrnice 
Solventnost II s tím, že tuto směrnici uvede do souladu s nařízením EIOPA. Směrnice 
Solventnost II byla uveřejněna dne 17. prosince 2009, návrh směrnice Omnibus II přijala 
Komise nicméně až na začátku roku 2011, 15 měsíců poté, co Komise přijala návrh směrnice 
Omnibus I.

Zpravodaj předložil pracovní dokument již 16. března 2011. Představil v něm hlavní témata 
návrhu Komise, který byl předmětem jednání výboru ECON dne 21. března 2011.

I Sladění směrnice Solventnost II s nařízením EIOPA 

1. Akty v přenesené pravomoci, regulační technické normy a prováděcí technické normy 
Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, vznikla potřeba nahradit postup 
projednávání ve výborech1 akty v přenesené pravomoci (čl. 290 SFEU) a prováděcími akty 
(čl. 291 SFEU). Na základě těchto článků byly v nařízeních o evropských orgánech dohledu 
(ESA) rovněž zavedeny regulační technické normy (angl. zkr. RTS) a prováděcí technické 
normy (angl. zkr. ITS).

Za účelem uvedení směrnice Solventnost II do souladu s Lisabonskou smlouvou navrhla 
Komise využít aktů v přenesené pravomoci, v procedurálních otázkách často doplňovaných 
prováděcími technickými normami. Návrh Komise neobsahoval žádnou regulační technickou 
normu. Zpravodaj musí vyslovit politování nad tím, že Komise neuvedla svůj návrh do 
souladu se zněním směrnice Omnibus I, pokud jde o volbu mezi akty v přenesené pravomoci 
a prováděcími akty a rovněž standardním zněním týkající se regulačních a prováděcích 
technických norem. Na základě směrnice Omnibus I a nařízení týkajících se evropských 
orgánů dohledu (ESA) předkládá soubor aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
s tím, že úlohu navrhovatele regulačních technických norem určuje rovněž orgánu EIOPA. 

2. Regulační postup 
Komise nezměnila regulační postupy stanovené směrnicí Solventnost II, které se všechny 
vztahují na rozhodování o rovnocennosti jednotlivých třetích zemí. Tato ustanovení je třeba 
upravit také s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Zpravodaj navrhuje, aby byl tento regulační 
postup v zájmu zajištění parlamentní kontroly nahrazen akty v přenesené pravomoci. 

                                               
1 Na základě čl. 202 ES a rozhodnutí 1999/468/ES o postupu projednávání ve výborech ve znění rozhodnutí 
2006/512/ES.
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3. Zprostředkovatelská úloha orgánu EIOPA 
Návrh Komise přisuzuje orgánu EIOPA pravomoc závazného zprostředkovatele, stanovenou 
v článku 19 nařízení EIOPA. Předchozí postupy nezávazných konzultací výboru CEIOPS jsou 
upraveny ve smyslu závazného zprostředkování, doplněny jsou nové postupy 
zprostředkování. Z hlediska zpravodaje je racionalizace postupů nezbytná. Zpravodaj 
přisuzuje orgánu EIOPA některé další zprostředkovatelské pravomoci, které by mu příslušely 
v případě, že orgán dohledu nad skupinou o některých třetích zemích rozhodne, že jsou 
rovnocenné.  

Pokud jde o rozhodování na úrovni skupiny, navrhuje zpravodaj, aby orgán EIOPA zastával 
v kolegiu orgánů dohledu úlohu, kterou mu určuje nařízení EIOPA. 

Co se týče rozhodovacích postupů, do nichž je zapojen orgán dohledu nad skupinou, stanoví 
článek 44 nařízení EIOPA upravený postup hlasování, uplatňovaný od chvíle, kdy orgán 
EIOPA bude moci rozhodnutí orgánu dohledu nad skupinou zvrátit. Zpravodaj ve své zprávě 
vysvětluje, co by stalo v případě, že by zprostředkovatelské rozhodnutí orgánu EIOPA bylo 
zamítnuto menšinou zástupců jeho rady orgánů dohledu, kteří by se rozhodli toto rozhodnutí 
blokovat. 

4. Směrnice o IZPP 
Směrnice Solventnost II obsahuje změny ustanovení směrnice o institucích zaměstnaneckého 
penzijního pojištění (IZPP), včetně možnosti přijímat prováděcí opatření v souladu 
s regulačním postupem s kontrolou. Podle zpravodajova názoru je nezbytné uvést tuto 
směrnici do souladu s Lisabonskou smlouvou, protože revize směrnice IZPP byla Komisí sice 
oznámena, dosud však nebyl předložen její návrh. 

5. Směrnice o zprostředkování pojištění
Revizi směrnice o zprostředkování pojištění (angl. zkr. IMD) by měla Komise provést v roce 
2012. Zpravodaj nicméně navrhuje vymezit určitou úlohu orgánu EIOPA již v této směrnici, 
aby zájmy Parlamentu byly zřejmé už v rané fázi tohoto procesu. 

II Změny směrnice Solventnost II 

1. Pojistné za nelikviditu v článku 77a v souvislosti s článkem 86
Návrh Komise počítá s tím, že pokud orgán EIOPA dojde k závěru, že je období nepříznivé 
pro likviditu trhu, bude pojistné za nelikviditu zahrnuto do časové struktury bezrizikových 
úrokových měr. Zpravodaj považuje za politováníhodné, že Komise neupřesnila, jakým 
způsobem by toto pojistné mělo být uplatňováno, a ponechala tak důležitá politická 
rozhodnutí na úrovni aktů v přenesené pravomoci. Podle zpravodajova názoru by orgán 
EIOPA měl plnit významnou úlohu při vytváření vzorce, podle něhož by se měla určovat výše 
pojistného za nelikviditu. Zpravodaj navrhuje, aby byla stanovena určitá prahová hodnota, 
která by umožnila zabránit zohledňování velmi nízkých procentuálních hodnot, které by 
mohly představovat tržní anomálie či chyby měření. Orgán EIOPA by měl být rovněž 
nápomocen při určování významných nelikvidních závazků, což umožní upřesnit rozsah 
uplatňování pojistného za nelikviditu. Rozhodnutí o využití pojistného by mělo příslušet 
členským státům, které by tak měly mít možnost uplatnit při výpočtu výše technických rezerv 
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přísnější režim. 

Komise v návaznosti na diskuse, které proběhly v Radě, návrh pojistného za nelikviditu 
upravila a nahradila toto pojistné proticyklickým pojistným a vyrovnávacím pojistným. Tato 
úprava nebyla formálně předána Evropskému parlamentu. Zpravodaj se rozhodl soustředit na 
revizi původního návrhu Komise s tím, že při tom zohlední také skutečnost, že pojistné za 
nelikviditu představuje jedinou koncepci pojistného, která byla testována v rámci páté studie 
kvantitativních dopadů. 

2. Standardní vzorec v článku 109a v souvislosti s článkem 111
Komise navrhla, aby orgán EIOPA poskytovala harmonizované technické vstupy pro 
standardní vzorec. Podle názoru Komise má při tom orgán EIOPA provádět také posuzování 
způsobilosti externích ratingových agentur. Zpravodaj navrhuje jednoznačnější ustanovení, 
aby se nepřekrývala s nařízením o ratingových agenturách (CRA) a byla více sladěna se 
směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD). Významnou úlohu by měl plnit společný výbor, 
který by měl předcházet tomu, aby evropské orgány dohledu (ESA) docházely ohledně jedné 
a téže externí ratingové agentury k odlišným závěrům. 

3. Výjimečné poklesy na finančních trzích v článku 138 v souvislosti s článkem 143
V případě výjimečných poklesů na finančních trzích může pojišťovnám a zajišťovnám, které 
nesplňují solventnostní kapitálové požadavky, být prodloužena nápravná lhůta. Zpravodaj 
oceňuje to, že návrh Komise nyní obsahuje definici výjimečného poklesu na finančních trzích. 
Bylo třeba jednoznačně stanovit, že o tom, zda došlo k výjimečnému poklesu, rozhoduje 
orgán EIOPA nejen na základě žádosti, ale také z vlastního podnětu. Zpravodaj také doplnil 
postup konzultace s Evropským výborem pro systémová rizika (ESRB). 

4. Rovnocennost režimů dohledu ve třetích zemích
Směrnice Solventnost II obsahuje v článcích 172, 227 a 260 ustanovení týkající se 
rozhodování o rovnocennosti. Komise navrhuje, aby účinky zamítavého rozhodnutí 
o rovnocennosti byly pozastaveny po dobu pěti let. 

Zpravodaj vymezuje kritéria, která je nutno splnit v případě pětiletého období dočasné 
rovnocennosti.  Rozhodnutí o dočasné rovnocennosti přijímá Komise za asistence orgánu 
EIOPA. Příslušné třetí země by měly mít povinnost podávat každých šest let zprávy 
o pokroku. S ohledem na transparentnost by měl orgán EIOPA uveřejňovat seznam třetích 
zemí, které byly vyhodnoceny jako rovnocenné nebo dočasně rovnocenné. 

5. Evropská družstevní společnost jako právní forma 
Zpravodaj souhlasí s tím, aby evropská družstevní společnost byla uznávána podle 
specifických podmínek jednotlivých členských států. 

6. Postupné zavádění
Zpravodaj nemá v úmyslu odkládat datum provedení projektu Solventnost II,  bylo by 
nicméně rozumné zajistit bezproblémový přechod na požadavky směrnice Solventnost II, a to 
nejen s ohledem na malé a středně velké pojišťovny a zajišťovny, ale také s ohledem na 
připravenost orgánů dohledu. Zpravodaj z toho důvodu navrhuje postupné zavádění, které by 
mělo probíhat v roce 2013 s tím, že pro tuto dobu jsou již stanoveny schvalovací postupy 
a počínaje červencem 2013 i poskytování informací, které jsou důležité z hlediska dohledu. 
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7. Přechodná opatření v článcích 308a a 308b 
Návrh Komise stanoví několik přechodných opatření. Tato přechodná opatření se zavádějí 
formou aktů v přenesené pravomoci, které upřesňují délku přechodného období, jednotlivé 
časové fáze tohoto období a přechodná opatření, která musí pojišťovny a zajišťovny během 
této doby uskutečnit. 

Podle zpravodajova názoru by měl být počet přechodných opatření snížen na nejnezbytnější 
minimum a tato opatření by měla být v plném rozsahu stanovena v rámcové směrnici, aby 
zúčastněné strany nebyly ponechány v nejistotě ohledně jejich celkového dopadu, v níž by je 
ponechával návrh Komise.  

III Další úpravy směrnice o prospektu s ohledem na Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy (ESMA)
Zpravodaj uvádí znění regulačních technických norem do souladu s dohodnutým zněním 
směrnice Omnibus I. V zájmu snížení administrativní zátěže zpravodaj navrhuje, aby byl 
domovský členský stát pověřen důležitou úlohou při rozhodování o tom, které z konečných 
podmínek se budou vztahovat na orgán ESMA a které na příslušný orgán hostitelského 
členského státu. 

IV Závěry
Zpravodaj je toho názoru, že téměř všechny výše zmíněné body jsou výsledkem technických 
úprav návrhu, jejichž cílem je dosáhnout toho, aby jeho znění bylo úplné, konzistentní 
a koherentní. Očekává nicméně, že v diskusi o pojistném za nelikviditu, rovnocennosti třetích 
zemí, postupném zavádění a přechodných opatření se budou uplatňovat ještě další politická 
stanoviska.


