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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY 
ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta
(KOM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0008),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 50, 53, 62 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0027/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin ... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
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JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY 
muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
valtuuksien osalta

JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
direktiivien 2002/92/EY, 2003/41/EY, 
2003/71/EY ja 2009/138/EY sekä 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 
muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
valtuuksien osalta

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 23 päivänä syyskuuta 
2009 kolme ehdotusta asetuksiksi
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisesta, mukaan lukien kolmen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
luominen.

(1) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antoivat 24 päivänä marraskuuta 2010
kolme asetusta Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen (EVLEV), 
Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(EAMV) (yhdessä 'Euroopan 
valvontaviranomaiset') perustamisesta.
Nämä viranomaiset ovat osa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, unionin 
lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa aloilla, 
joilla kyseiset kolme valvontaviranomaista 
toimivat. Kyseiset muutokset koskevat 
Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
voimassa oleviin menettelyihin, joista 
säädetään asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä, sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten sujuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Direktiivissä 
.../... [Omnibus I -direktiivi] määritettiin 
ensimmäiset tällaiset alat, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivin
2003/71/EY ja direktiivin 2009/138/EY 
osalta, rajoittamatta muiden alojen 
lisäämistä tulevaisuudessa.

(3) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava yhteinen 
ohjekirja, jolla voidaan varmistaa jatkuva 
yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisasetusten mukaan Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat laatia 
asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä tai 
täytäntöönpanosäädöksillä. Marraskuun 
24 päivänä 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2010/78/EU* määritettiin ensimmäiset 
tällaiset alat Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen), Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomainen) 
toimivaltuuksien osalta, ja tässä 
direktiivissä olisi määritettävä muita 
tällaisia aloja, erityisesti direktiivien
2002/92/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY ja 
2009/138/EY osalta, rajoittamatta muiden 
alojen lisäämistä tulevaisuudessa.

____________
1 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Teknisiä standardeissa olisi käsiteltävä 
aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden 
kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. 
Delegoituina säädöksinä hyväksytyissä 
teknisissä standardeissa olisi edelleen 
kehitettävä, täsmennettävä ja määriteltävä 
edellytyksiä, jotka koskevat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antamiin 
perussäädöksiin sisältyvien sääntöjen 
jatkuvaa yhdenmukaistamista, 
täydentämällä tai muuttamalla tiettyjä 
säädöksen muita kuin keskeisiä osia. 
Toisaalta täytäntöönpanosäädöksinä 
hyväksytyissä teknisissä standardeissa
olisi vahvistettava edellytykset, jotka 
koskevat unionin säädösten oikeudellisesti 
sitovien osien yhtenäistä soveltamista. 
Teknisiin standardeihin ei saisi liittyä 
toimintapoliittisia valintoja.

(6) Teknisissä standardeissa olisi 
käsiteltävä aidosti teknisiä asioita, jolloin 
niiden kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. 
Delegoituina säädöksinä hyväksytyissä 
teknisissä sääntelystandardeissa olisi 
edelleen kehitettävä, täsmennettävä ja 
määriteltävä edellytyksiä, jotka koskevat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
antamiin perussäädöksiin sisältyvien 
sääntöjen jatkuvaa yhdenmukaistamista, 
täydentämällä tai muuttamalla tiettyjä 
säädöksen muita kuin keskeisiä osia. 
Toisaalta täytäntöönpanosäädöksinä 
hyväksytyissä teknisissä 
täytäntöönpanostandardeissa olisi 
vahvistettava edellytykset, jotka koskevat 
unionin säädösten oikeudellisesti sitovien 
osien yhtenäistä soveltamista. Teknisiin 
standardeihin ei saisi liittyä 
toimintapoliittisia valintoja.

Or. en



PR\874812FI.doc 9/195 PE466.970v01-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Teknisten sääntelystandardien osalta on 
aiheellista ottaa käyttöön asetuksen (EU) 
N:o …/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o 
…/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o 
…/2010 [EVLEV] 10–14 artiklassa 
säädetty menettely. Tekniset 
täytäntöönpanostandardit olisi 
hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EPV], asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EVLEV] 15 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Eurooppa-
neuvosto vahvisti ns. Lamfalussyn 
nelitasoisen lähestymistavan, jolla 
Euroopan unionin finanssialan 
lainsäädännön sääntelyprosessista 
pyritään tekemään tehokkaampi ja 
avoimempi. Komissiolla on toimivalta 
hyväksyä 2. tason toimenpiteitä monilla 
aloilla, ja voimassa on useita 2. tason 
komission asetuksia ja direktiivejä. Jos 
teknisten standardien tarkoituksena on 
yksilöidä, tarkentaa tai määritellä 
tällaisten 2. tason toimenpiteiden 
soveltamisedellytykset, niitä ei saisi 
hyväksyä ennen kuin kyseinen 2. tason 
toimenpide on hyväksytty ja niiden olisi 
vastattava kyseisen 2. tason toimenpiteen 
sisältöä.

(7) Teknisten sääntelystandardien osalta on 
aiheellista soveltaa asetuksen (EU) N:o 
1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010
ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–
14 artiklassa säädettyä menettelyä. 
Tekniset täytäntöönpanostandardit olisi 
hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 
1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010
ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 15 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Olisi huomattava, 
että tekniset sääntelystandardit 
hyväksytään delegoituina säädöksinä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan nojalla ja 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
täytäntöönpanosäädöksinä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale



PE466.970v01-00 10/195 PR\874812FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(8) Sitovat tekniset standardit edistävät 
rahoituspalvelulainsäädäntöä koskevan 
yhteisen ohjekirjan laatimista, kuten 
Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 
2009 esittämissään päätelmissä. Siltä osin 
kuin tiettyjä unionin lainsäädäntöön 
sisältyviä vaatimuksia ei ole 
yhdenmukaistettu kaikilta osin valvonnan 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti, kyseisten vaatimusten 
soveltamisedellytyksiä yksilöivät, 
tarkentavat tai määrittävät tekniset 
standardit eivät saisi estää jäsenvaltioita 
vaatimasta lisätietoja tai asettamasta 
tiukempia vaatimuksia. Teknisissä 
standardeissa olisi sen vuoksi määrättävä, 
että jäsenvaltiot voivat tehdä näin tietyillä 
aloilla, jos kyseisissä säädöksissä säädetään 
tällaisesta harkintavallasta.

(8) Tekniset sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardit edistävät 
rahoituspalvelulainsäädäntöä koskevan 
yhteisen ohjekirjan laatimista, kuten 
Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 
2009 esittämissään päätelmissä. Siltä osin 
kuin tiettyjä unionin lainsäädäntöön 
sisältyviä vaatimuksia ei ole 
yhdenmukaistettu kaikilta osin valvonnan 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti, kyseisten vaatimusten 
soveltamisedellytyksiä yksilöivät, 
tarkentavat tai määrittävät tekniset 
sääntely- ja täytäntöönpanostandardit
eivät saisi estää jäsenvaltioita vaatimasta 
lisätietoja tai asettamasta tiukempia 
vaatimuksia. Teknisissä sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardeissa olisi sen 
vuoksi määrättävä, että jäsenvaltiot voivat 
tehdä näin tietyillä aloilla, jos kyseisissä 
säädöksissä säädetään tällaisesta
harkintavallasta.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kuten Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän perustamisasetuksissa 
säädetään, Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi, ennen kuin ne 
toimittavat tekniset standardit komissiolle, 
järjestettävä tarvittaessa kyseisiä 
standardeja koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoitava niihin 
mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja 
hyötyjä.

(9) Kuten Euroopan
valvontaviranomaisten
perustamisasetuksissa säädetään, Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi, ennen kuin ne 
toimittavat tekniset standardit komissiolle, 
järjestettävä tarvittaessa kyseisiä 
standardeja koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoitava niihin 
mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja 
hyötyjä.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla unionin 
säädöksissä asetuksen (EU) N:o.../2010 
[EPV], asetuksen (EU) N:o.../2010 
[EAMV] ja asetuksen (EU) N:o .../2010 
[EVLEV] mukaisesti yksilöidyillä aloilla, 
joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 
tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi voitava auttaa 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
asettamassa määräajassa, jossa olisi 
otettava huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuus ja 
kiireellisyys. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen olisi 
voitava ratkaista asia.

(11) Euroopan valvontaviranomaisten
perustamisasetuksissa säädetään 
menettelystä, jolla ratkaistaan kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä 
erimielisyyksiä. Jos valvontaviranomainen
on eri mieltä toisen valvontaviranomaisen
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
unionin säädöksissä asetuksen (EU) N:o 
1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010
ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010
mukaisesti yksilöidyillä aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
valvontaviranomaisten on asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi voitava auttaa 
yhden tai useamman asianomaisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
asettamassa määräajassa, jossa olisi 
otettava huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuus ja 
kiireellisyys. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen olisi 
voitava ratkaista asia.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksissa edellytetään, että 
tapaukset, joihin voidaan soveltaa 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
välisten erimielisyyksien 
ratkaisemismenettelyä, on määriteltävä 
alakohtaisessa lainsäädännössä. Tässä 
direktiivissä olisi määritettävä ensimmäiset
tällaiset tapaukset rajoittamatta muiden 
tapausten mukaan ottamista 
tulevaisuudessa. Tämä direktiivi ei saisi 
estää Euroopan valvontaviranomaisia 
toimimasta muiden valtuuksien mukaisesti 
tai hoitamasta niiden perustamisasetuksissa 
määriteltyjä tehtäviä, mukaan lukien ei-
sitova sovittelu ja unionin säädösten 
yhtenäisen, tehokkaan ja vaikuttavan 
soveltamisen edistäminen. Lisäksi tarvitaan 
muutoksia aloilla, joita koskevassa 
säädöksessä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
tekemille yhteisille päätöksille, jotta 
varmistetaan selkeys ja mahdollisimman 
häiriötön menettely yhteisen päätöksen 
tekemisessä ja jotta Euroopan 
valvontaviranomaiset voisivat tarvittaessa 
ratkaista erimielisyyksiä. Erimielisyyksien 
sovittelua koskeva sitova menettely on 
suunniteltu sellaisia tilanteita varten, joissa 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset eivät 
voi ratkaista keskenään unionin säädösten 
noudattamiseen liittyviä menettely- tai 
asiakysymyksiä.

(12) Euroopan valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksissa edellytetään, että 
tapaukset, joihin voidaan soveltaa 
kansallisten valvontaviranomaisten
välisten erimielisyyksien 
ratkaisemismenettelyä, on määriteltävä 
alakohtaisessa lainsäädännössä. Tässä 
direktiivissä olisi määritettävä toiset
tällaiset tapaukset rajoittamatta muiden 
tapausten mukaan ottamista 
tulevaisuudessa. Tämä direktiivi ei saisi 
estää Euroopan valvontaviranomaisia 
toimimasta muiden valtuuksien mukaisesti 
tai hoitamasta niiden perustamisasetuksissa 
määriteltyjä tehtäviä, mukaan lukien ei-
sitova sovittelu ja unionin säädösten 
yhtenäisen, tehokkaan ja vaikuttavan 
soveltamisen edistäminen. Lisäksi tarvitaan 
muutoksia aloilla, joita koskevassa 
säädöksessä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman 
kansallisen valvontaviranomaisen
tekemille yhteisille päätöksille, jotta 
varmistetaan selkeys ja mahdollisimman 
häiriötön menettely yhteisen päätöksen 
tekemisessä ja jotta Euroopan 
valvontaviranomaiset voisivat tarvittaessa 
ratkaista erimielisyyksiä. Erimielisyyksien 
sovittelua koskeva sitova menettely on 
suunniteltu sellaisia tilanteita varten, joissa 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät voi 
ratkaista keskenään unionin säädösten 
noudattamiseen liittyviä menettely- tai 
asiakysymyksiä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä direktiivissä olisi siksi 
yksilöitävä tilanteet, joissa voi olla tarpeen 
ratkaista unionin lainsäädännön 
noudattamiseen liittyvä menettely- tai 
sisältökysymys ja joissa 
valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene 
ratkaisemaan asiaa itse. Tällaisessa 
tilanteessa yhden asianomaisista 
valvontaviranomaisista olisi voitava saattaa 
asia toimivaltaisen Euroopan 
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. 
Kyseisen Euroopan valvontaviranomaisen 
olisi toimittava perustamisasetuksessaan
ja tässä direktiivissä säädetyn menettelyn
mukaisesti. Sen olisi voitava edellyttää 
toimivaltaisilta viranomaisilta
erityistoimia tai toimista pidättäytymistä 
asian ratkaisemiseksi ja unionin 
lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi kyseisiä toimivaltaisia
viranomaisia sitovasti. Tapauksissa, joissa 
asiaan liittyvä unionin säädös antaa 
jäsenvaltioille harkintavaltaa, Euroopan 
valvontaviranomaisen päätökset eivät saisi 
korvata unionin lainsäädännön mukaista 
toimivaltaisten viranomaisten
harkintavallan käyttöä.

(13) Tässä direktiivissä olisi siksi 
yksilöitävä tilanteet, joissa voi olla tarpeen 
ratkaista unionin lainsäädännön 
noudattamiseen liittyvä menettely- tai 
sisältökysymys ja joissa kansalliset
valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene 
ratkaisemaan asiaa itse. Tällaisessa 
tilanteessa yhden asianomaisista 
kansallisista valvontaviranomaisista olisi 
voitava saattaa asia toimivaltaisen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
käsiteltäväksi. Kyseisen Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi toimittava 
perustamisasetuksensa ja tämän 
direktiivin mukaisesti. Sen olisi voitava 
edellyttää valvontaviranomaisilta
erityistoimia tai toimista pidättäytymistä 
asian ratkaisemiseksi ja unionin 
lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi kyseisiä 
valvontaviranomaisia sitovasti. 
Tapauksissa, joissa asiaan liittyvä unionin 
säädös antaa jäsenvaltioille harkintavaltaa, 
Euroopan valvontaviranomaisen päätökset 
eivät saisi korvata unionin lainsäädännön 
mukaista valvontaviranomaisten
harkintavallan käyttöä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 

(14) Vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
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harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/138/EY 
(Solvenssi II)8 säädetään yhteisistä 
päätöksistä, kun hyväksytään hakemuksia, 
jotka koskevat sisäisen mallin käyttöä 
konsernin ja tytäryhtiön tasoilla, tai 
hakemuksia, jotka koskevat tytäryhtiön 
sisällyttämistä kyseisen direktiivin 238 ja 
239 artiklan soveltamisalaan, ja kun 
ryhmävalvoja yksilöidään kyseisen 
direktiivin 247 artiklassa säädetyistä 
perusteista poikkeavan perusteen mukaan. 
Näitä aloja koskevalla muutoksella olisi 
tehtävä selväksi, että jos erimielisyyttä 
esiintyy, Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen, jäljempänä 
'EVLEV', voi ratkaista erimielisyyden 
asetuksessa (EU) N:o …/… [EVLEV]
säädettyä menettelyä noudattaen. Tästä 
lähestymistavasta kävisi selkeästi ilmi, että 
erimielisyydet voidaan ratkaista ja 
yhteistyötä voidaan tiivistää ennen kuin 
lopullinen päätös tehdään tai annetaan 
tiedoksi laitokselle. EVLEV:n tehtävänä 
erimielisyyksien ratkaisemisessa on
valvontaviranomaisten ristiriitaisten 
näkemyksien sovittelu eikä niinkään 
kyseisissä asioissa tehtyjen päätösten 
korvaaminen. Sen seikan, että EVLEV on 
toiminut tietyn erimielisyyden 
sovittelijana, ei pitäisi katsoa merkitsevän, 
että EVLEV:n olisi toimittava jatkuvasti 
hakemuksen aihepiirin valvojana.

harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/138/EY 
(Solvenssi II)8 säädetään yhteisistä 
päätöksistä, kun hyväksytään hakemuksia, 
jotka koskevat sisäisen mallin käyttöä 
konsernin ja tytäryhtiön tasoilla, tai 
hakemuksia, jotka koskevat tytäryhtiön 
sisällyttämistä kyseisen direktiivin 238 ja 
239 artiklan soveltamisalaan, ja kun 
ryhmävalvoja yksilöidään kyseisen 
direktiivin 247 artiklassa säädetyistä 
perusteista poikkeavan perusteen mukaan. 
Näitä aloja koskevalla muutoksella olisi 
tehtävä selväksi, että jos erimielisyyttä 
esiintyy, Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen, jäljempänä 
'EVLEV', voi ratkaista erimielisyyden 
asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 säädettyä 
menettelyä noudattaen. Tästä 
lähestymistavasta käy selkeästi ilmi, että 
erimielisyydet olisi voitava ratkaista ja 
yhteistyötä olisi voitava tiivistää ennen 
kuin lopullinen päätös tehdään tai annetaan 
tiedoksi laitokselle, vaikkei EVLEV saisi 
korvata unionin lainsäädännön mukaista 
valvontaviranomaisten harkintavallan 
käyttöä. EVLEV:n olisi ratkaistava 
erimielisyyksiä valvontaviranomaisten 
ristiriitaisten näkemyksien sovittelun 
avulla.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään perustuvassa uudessa 

(15) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään perustuvassa uudessa 
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valvontarakenteessa kansallisten 
valvontaviranomaisten edellytetään 
tekevän tiivistä yhteistyötä Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa. Asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön tehtävillä 
muutoksilla olisi varmistettava, että 
komission ehdottamiin Euroopan 
valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksiin sisältyville 
tiedonantovelvollisuuksille ei ole 
oikeudellisia esteitä.

valvontarakenteessa kansallisten 
valvontaviranomaisten edellytetään 
tekevän tiivistä yhteistyötä Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa. Asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön tehtävillä 
muutoksilla olisi varmistettava, että 
Euroopan valvontaviranomaisten 
perustamisasetuksiin sisältyville 
tiedonantovelvollisuuksille ei ole 
oikeudellisia esteitä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Aloilla, joilla komissiolla on nykyään 
direktiivin 2009/138/EY nojalla toimivalta 
toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
kyseiset toimenpiteet ovat SEUT-
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan kyseisen direktiivin tiettyjä, 
muita kuin keskeisiä osia, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä kyseisen artiklan mukaisesti.

(16) Aloilla, joilla komissiolla on nykyään 
direktiivin 2009/138/EY nojalla toimivalta 
toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 
kyseiset toimenpiteet ovat SEUT-
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan kyseisen direktiivin tiettyjä, 
muita kuin keskeisiä osia, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä kyseisen artiklan mukaisesti tai 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voisivat 
direktiivin 2009/138/EY mukaisesti laskea 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
yhdenmukaisesti, keskuselimen on tarpeen 
koota, julkaista ja päivittää tietyt
riskittömän koron aikakäyrään liittyvät 
tekniset tiedot, joissa otetaan huomioon 
rahoitusmarkkinoilla tehdyt huomiot, ja 
kyseisen elimen olisi voitava tehdä tämä 
säännöllisin väliajoin. Koska kyseiset 
tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja 
vakuutuksiin liittyviä, ne olisi annettava 
EVLEV:lle.

(17) Jotta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset voisivat 
direktiivin 2009/138/EY mukaisesti laskea 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
yhdenmukaisesti, keskuselimen on tarpeen 
koota, julkaista ja päivittää säännöllisin 
väliajoin riskitön korkokäyrä ottaen
huomioon rahoitusmarkkinoilla tehdyt 
huomiot. Koska kyseiset tehtävät ovat 
luonteeltaan teknisiä ja vakuutuksiin 
liittyviä, ne olisi annettava EVLEV:lle.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että tietyt 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavassa käytettävät tekniset 
tiedot toimitetaan yhdenmukaisesti ja että 
esimerkiksi luokitusten käytössä voidaan 
noudattaa yhdenmukaistettuja 
lähestymistapoja, EVLEV:lle olisi 
annettava erityistehtäviä. Kyseisten 
tehtävien yksityiskohtainen suorittamistapa 
olisi määritettävä tarkemmin 
toimenpiteissä, jotka hyväksytään 
delegoitujen säädösten muodossa.

(18) Sen varmistamiseksi, että tietyt 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavassa käytettävät tekniset 
tiedot toimitetaan yhdenmukaisesti ja että 
esimerkiksi luokitusten käytössä voidaan 
noudattaa yhdenmukaistettuja 
lähestymistapoja, EVLEV:lle olisi 
annettava erityistehtäviä. 
Luottoluokituslaitosten tunnustaminen 
olisi yhtenäistettävä ja saatettava 
vastaamaan direktiiviä 2006/48/EY, 
kyseisen direktiivin tuleva tarkistaminen 
mukaan luettuna, ja asetusta (EY) N:o 
1060/2009. Päällekkäisyyttä asetuksen 
(EY) N:o 1060/2009 kanssa olisi 
vältettävä, ja sen vuoksi 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
tehtävä on perusteltu. EVLEV:n olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman paljon 
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EAMV:n osaamista ja kokemusta.
Kyseisten tehtävien yksityiskohtainen 
suorittamistapa olisi määritettävä 
tarkemmin toimenpiteissä, jotka 
hyväksytään delegoitujen säädösten tai 
täytäntöönpanosäädösten muodossa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan varmistaa direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettu yhdenmukaistettu 
lähestymistapa sen määritykseen, milloin 
palautumisaikojen pidentäminen 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
rikkomisten tapauksessa sallitaan, olisi 
määritettävä edellytykset, joiden täyttyessä 
katsotaan, että "rahoitusmarkkinoilla on 
ilmennyt poikkeuksellisia häiriöitä". 
EVLEV:n olisi vastattava asianomaisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä sen 
määrittämisestä, onko kyseiset edellytykset 
täytetty, ja komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä toimenpiteitä sellaisten 
delegoitujen säädösten muodossa, joissa 
määritetään, millaisia menettelyjä 
määrityksessä noudatetaan.

(19) Jotta voidaan varmistaa direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettu yhdenmukaistettu 
lähestymistapa sen määritykseen, milloin 
palautumisaikojen pidentäminen 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
rikkomisten tapauksessa sallitaan, olisi 
määritettävä edellytykset, joiden täyttyessä 
katsotaan, että "rahoitusmarkkinoilla on 
ilmennyt poikkeuksellisia häiriöitä". 
EVLEV:n olisi vastattava sen 
määrittämisestä, onko kyseiset edellytykset 
täytetty, ja komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä toimenpiteitä sellaisten 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten muodossa, 
joissa määritetään, millaisia menettelyjä 
määrityksessä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 

(22) Lähentymistä riskiperusteisiin 
solvenssijärjestelmiin olisi kannustettava 
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kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
komissiolle on tarpeen siirtää valta 
hyväksyä toimenpiteitä sellaisen 
delegoidun säädöksen muodossa, jossa 
määritetään kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
siirtymäkauden järjestelyt erityisesti 
silloin, kun on annettu julkinen sitoumus 
lähentymisestä direktiivin 2009/138/EY 
mukaista järjestelmää vastaavaan 
järjestelmään.

kansainvälisellä tasolla. Jotta voidaan ottaa 
huomioon se, että jotkin kolmannet maat 
saattavat tarvita enemmän aikaa 
sopeutuakseen ja ottaakseen käyttöön 
solvenssijärjestelmän, joka täyttää kaikki 
kriteerit sen tunnustamiseksi vastaavaksi, 
on tarpeen määrittää kolmansien maiden 
järjestelmien käsittelyssä noudatettavat 
edellytykset kyseisten kolmansien maiden 
tunnustamiseksi väliaikaisesti vastaaviksi.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jälleenvakuutusalan kytkösyritysten
vähimmäispääomavaatimusten 
euromääräisiä vähimmäistasoja olisi 
mukautettava. Mukauttaminen on seurausta 
kyseisiä yrityksiä koskevien 
pääomavaatimusten vähimmäistasojen 
kausittaisista inflaatiomukautuksista.10

(24) Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten
vähimmäispääomavaatimusten 
euromääräisiä vähimmäistasoja olisi 
mukautettava. Mukauttaminen on seurausta 
kyseisiä yrityksiä koskevien 
pääomavaatimusten vähimmäistasojen 
kausittaisista inflaatiomukautuksista.10

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Euroopan parlamentti ja neuvosto (28) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa olisi voitava pidentää tärkeillä 
aihealueilla kuukaudella. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi voitava 
ilmoittaa muille toimielimille, etteivät ne 
aio vastustaa säädöstä. Tämä delegoitujen 
säädösten pikainen hyväksyminen on 
tarpeen erityisesti silloin, kun on 
noudatettava määräaikoja, esimerkiksi kun 
perussäädöksessä on olemassa määräaikoja 
komissiolle delegoitujen säädösten 
antamisessa.

voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa olisi voitava pidentää tärkeillä 
aihealueilla kolmella kuukaudella. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi 
voitava ilmoittaa muille toimielimille, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Tämä 
delegoitujen säädösten pikainen 
hyväksyminen on tarpeen erityisesti silloin, 
kun on noudatettava määräaikoja, 
esimerkiksi kun perussäädöksessä on 
olemassa määräaikoja komissiolle 
delegoitujen säädösten antamisessa.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jotta direktiivin 2009/138/EY nojalla 
tapahtuva siirtyminen uuteen järjestelmään 
sujuisi ongelmitta, on tarpeen säätää 
siirtymäkauden vaatimuksista, jotka 
liittyvät hallintovaatimuksiin, 
arvostukseen, valvontaviranomaisten 
ilmoituksiin ja tietojen julkistamiseen, 
omien varojen määritykseen ja 
luokitteluun, 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskennassa käytettävään 
standardikaavaan (mukaan lukien siitä 
mahdollisesti aiheutuvat muutokset 
lisäpääomavaatimuksissa) sekä 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
laskennassa käytettävien menetelmien ja 
oletusten valintaan. Jos kyseisenkaltaisia 
muutoksia tehdään yksittäisen yrityksen 
tasolla, niistä aiheutuvat vastaavat 
muutokset olisi tehtävä ryhmän 
vakavaraisuuden laskentaan sekä 

(29) Jotta direktiivin 2009/138/EY nojalla 
tapahtuva siirtyminen uuteen järjestelmään 
sujuisi ongelmitta, on tarpeen säätää 
vaiheistuksesta ja erityisistä 
siirtymäkausista.
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valvontaviranomaisten ilmoituksiin ja 
tietojen julkistamiseen ryhmätasolla. Jos 
kyseisenkaltaiset muutokset koskevat 
ryhmävalvonnasta annettavia ilmoituksia 
ja ryhmiä koskevien tietojen julkistamista, 
asianmukaisia siirtymäsäännöksiä olisi 
sovellettava soveltuvin osin ryhmätasolla. 
Ryhmän vakavaraisuuden osalta 
valvonnassa noudatettavat 
vakavaraisuutta koskevat vaatimukset 
perustuvat 218 artiklan 2 ja 3 kohtaan 
tapauksissa, joissa on kyse 213 artiklassa 
mainitun ryhmävalvonnan soveltamisesta. 
Menetelmät ja periaatteet, joita käytetään 
218 artiklassa tarkoitetun ryhmän 
vakavaraisuuden laskennassa, 
määritetään yksityiskohtaisemmin 220–
235 artiklassa. Kyseisiä menetelmiä ja 
laskelmia sovelletaan (joko suoraan tai 
vastaavasti) tapauksiin, joissa on kyse 
218 artiklassa mainitun ryhmävalvonnan 
soveltamisesta. Siltä osin kuin 
kyseisenkaltaisissa ryhmän 
vakavaraisuutta koskevissa säännöissä 
viitataan yksittäisen yrityksen tasolla 
sovellettaviin vakavaraisuussääntöihin ja 
siirtymäkauden vakavaraisuusjärjestelyä 
sovelletaan yksittäisen yrityksen tasolla, 
ryhmän vakavaraisuutta koskeviin 
sääntöihin saattaa olla tarpeen tehdä 
vastaavat mukautukset.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Siirtymäkauden vaatimuksilla olisi 
pyrittävä välttämään markkinahäiriöt, 
rajoittamaan olemassa oleviin tuotteisiin 
kohdistuvia vaikutuksia ja varmistamaan 
vakuutustuotteiden saatavuus.

(30) Siirtymäkausilla olisi pyrittävä 
välttämään markkinahäiriöt. 
Siirtymäkausien olisi kannustettava 
yrityksiä siirtymään mahdollisimman pian 
uuden järjestelmän erityisvaatimusten 
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Siirtymäkauden vaatimuksiin sisältyvien 
määräysten olisi myös mahdollistettava se, 
että kvantitatiivisesta 
vaikutustutkimuksesta (QIS5) saatavat 
merkitykselliset ja arvokkaat tiedot, jotka 
kattavat koko alan, voidaan ottaa 
asianmukaisesti huomioon. Direktiivissä 
2009/138/EY vahvistettavissa 
siirtymäsäännöksissä olisi määritettävä 
tarkemmin muut kuin keskeiset osat, jotka 
määritetään delegoiduilla säädöksillä. 
Vaikka siirtymäsäännösten 
enimmäiskestot vahvistetaan direktiivissä 
2009/38/EY, aika, joka valitaan missä 
tahansa delegoidussa säädöksessä, 
saattaa käytännössä olla lyhyempi, ja sen 
olisi määräydyttävä säännöksen 
erityispiirteiden mukaan ja helpotettava 
uuden järjestelmän soveltamista. 
Siirtymäkauden vaatimusten olisi oltava 
vaikutuksiltaan vähintään vastaavia kuin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivien 
mukainen nykyinen kehys, eivätkä ne 
saisi aiheuttaa sitä, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä kohdellaan 
nykyistä suotuisammin tai 
vakuutuksenottajat saavat nykyistä 
heikomman suojan. 
Vakavaraisuusvaatimusten osalta tämä 
tarkoittaa sitä, että kyseisten vaatimusten 
ei mahdollisen siirtymäkauden aikana 
pitäisi ylittää 
vakavaraisuuspääomavaatimusta eikä 
alittaa määrää, joka saadaan laskemalla 
yhteen vähimmäispääomavaatimus ja
50 prosentin osuus 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja 
vähimmäispääomavaatimuksen välisestä 
erotuksesta. Siirtymäkauden vaatimusten
olisi kannustettava yrityksiä siirtymään 
mahdollisimman pian uuden järjestelmän 
erityisvaatimusten noudattamiseen. 

noudattamiseen. 

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komission olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014 kertomus tässä 
direktiivissä säädetyistä teknisten 
standardien luonnoksista, jotka Euroopan 
valvontaviranomaiset antavat, ja esitettävä 
mahdollisesti aiheellisia ehdotuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sen vuoksi direktiivejä 2003/71/EY ja 
2009/138/EY olisi muutettava,

(33) Sen vuoksi direktiivejä 2002/92/EY, 
2003/41/EY, 2003/71/EY ja 2009/138/EY 
sekä asetusta (EY) N:o 1060/2009 olisi 
muutettava,

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – otsikko ja johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Muutetaan direktiivi 2002/92/EY 
seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on välittömästi 
toimitettava palvelupisteen keräämät 
tiedot Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1094/2010* perustetulle Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle 
(jäljempänä 'vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen'), joka julkistaa ne 
verkkosivuillaan.".
____________
1 EUVL. 

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 2 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 6 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, että ne haluavat saada 
tietoja edellisen kohdan mukaisesti. 
Komissio ilmoittaa tästä vuorostaan 
kaikille jäsenvaltioille ja vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle.".
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Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 3 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) Korvataan 7 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on nimettävä
toimivaltaiset viranomaiset, joiden 
tehtävänä on huolehtia tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
sekä mahdollisesta näiden tehtävien 
jaosta komissiolle ja vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle.".

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 4 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(4) Korvataan 9 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 
välillä".

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 5 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisätään 9 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä 
yhteistyötä vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen kanssa asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 mukaisesti. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 35 artiklan 
mukaisesti toimitettava viipymättä 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle 
kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tämän 
direktiivin ja mainitun asetuksen 
mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.".

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 artikla – 6 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/92/EY
12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Korvataan 12 artiklan 5 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ja vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut kansalliset 
säännöksensä.
Jäsenvaltioiden on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään 
kahden vuoden välein, ja vakuutus- ja 
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lisäeläkeviranomainen julkistaa nämä 
tiedot verkkosivustollaan.
Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia menettelyistä, joita 
toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita niiden on käytettävä 
toimittaessaan tietoja vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle ja saattaessaan 
niitä ajan tasalle. 
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on 
toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-1 a artikla (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
17 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Muutetaan direktiivi 2003/41/EY 
seuraavasti:
Korvataan 17 a artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa käytettävissä 
olevan solvenssimarginaalin 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi



PR\874812FI.doc 27/195 PE466.970v01-00

FI

laatia teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia sellaisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi, joka oikeuttaa 
käytettävissä olevaan 
solvenssimarginaaliin sisältyvien erien 
tekniseen tarkistukseen.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos tarjouksen lopulliset ehdot eivät 
sisälly ohjelmaesitteeseen eivätkä sen 
täydennyksiin, ne on arvopapereita 
yleisölle tarjottaessa aina asetettava 
sijoittajien saataville ja toimitettava 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja liikkeeseenlaskijan, 
tarjoajan tai säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi ottamista 
hakevan osapuolen on annettava ne 
tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion 
(vastaanottavien jäsenvaltioiden) 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
(EAMV) mahdollisimman pian ja, jos 
mahdollista, ennen arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen aloittamista tai 
kaupankäynnin kohteeksi ottamista. 
Lopulliset ehdot saavat sisältää ainoastaan 
arvopaperiliitettä koskevaa tietoa, eikä niitä 
saa käyttää ohjelmaesitteen täydennyksenä. 
Tällaisissa tapauksissa sovelletaan 

"Jos tarjouksen lopulliset ehdot eivät 
sisälly ohjelmaesitteeseen eivätkä sen 
täydennyksiin, ne on arvopapereita 
yleisölle tarjottaessa aina asetettava 
sijoittajien saataville ja toimitettava 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava ne tiedoksi 
vastaanottavan jäsenvaltion 
(vastaanottavien jäsenvaltioiden) 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
(EAMV) mahdollisimman pian ja, jos 
mahdollista, ennen arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen aloittamista tai 
kaupankäynnin kohteeksi ottamista. 
Lopulliset ehdot saavat sisältää ainoastaan 
arvopaperiliitettä koskevaa tietoa, eikä niitä 
saa käyttää ohjelmaesitteen täydennyksenä. 
Tällaisissa tapauksissa sovelletaan 
8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.".
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8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.".

Or. en

Perustelu

Laitosten hallinnollinen taakka olisi rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman tarpeellista. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
määritetään esitteessä viittauksin esitettävät 
tiedot.

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EAMV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään esitteessä viittauksin 
esitettävät tiedot.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-
asetuksen] 10–14 artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en
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Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2014.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
13 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
määritetään esitteiden 
hyväksymismenettelyä koskevat 
soveltamisedellytykset ja edellytykset, 
joiden mukaisesti määräaikoja voidaan 
mukauttaa.

"7. Jotta voidaan varmistaa esitteiden 
hyväksymisen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EAMV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään esitteiden 
hyväksymismenettelyä koskevat 
soveltamisedellytykset ja edellytykset, 
joiden mukaisesti määräaikoja voidaan 
mukauttaa.

Or. en
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Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
13 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-asetus] 
10–14 artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
13 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2014.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
14 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
määritetään 1–4 kohdassa olevat 
säännökset esitteiden julkistamisesta.

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EAMV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään 1–4 kohdassa olevat 
säännökset esitteiden julkistamisesta.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
14 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-
asetuksen] 10–14 artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
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Direktiivi 2003/71/EY
14 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2014.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
15 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Komissiolle siirretään valta määrittää
säännökset, jotka koskevat sellaisten 
mainosten levittämistä, joissa tiedotetaan 
aikomuksesta tarjota arvopapereita 
yleisölle tai ottaa niitä kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, 
erityisesti silloin, kun mainonta tapahtuu 
ennen kuin esite on saatettu yleisön 
saataville tai ennen kuin merkintöjen 
vastaanottaminen on aloitettu, sekä 
määrittää 4 kohdassa tarkoitetut 
säännökset.

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EAMV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään säännökset, jotka 
koskevat sellaisten mainosten levittämistä, 
joissa tiedotetaan aikomuksesta tarjota 
arvopapereita yleisölle tai ottaa niitä 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, erityisesti silloin, kun 
mainonta tapahtuu ennen kuin esite on 
saatettu yleisön saataville tai ennen kuin 
merkintöjen vastaanottaminen on aloitettu, 
sekä määrittää 4 kohdassa tarkoitetut 
säännökset.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
15 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-
asetuksen] 10–14 artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
15 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle
toimitettavat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2014.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
17 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 301 a artiklan mukaisesti ja 
301 b ja 301 c artiklan mukaisin 
edellytyksin liitteessä III olevan
yhtiömuotojen luettelon laajentamiseksi.".

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 301 a artiklan mukaisesti 
liitteessä III olevien A, B ja C osan 1–
27 kohdassa olevasta yhtiömuotojen 
luettelosta.".

Or. en

Perustelu

Vain komissiolle olisi annettava säädösvalta oikeudellisten muotojen luettelon muuttamiseksi 
yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"25 a artikla

Toimilupien tiedoksi antaminen ja 
julkistaminen

Jokainen toimilupa ja toimiluvan 
peruutus tai epääminen on annettava 
tiedoksi Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle, jäljempänä 
'EVLEV'. Kunkin toimiluvan saaneen 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
toiminimi on merkittävä luetteloon. 
EVLEV julkistaa luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan 
tasalla.".

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 9 artiklan 3 ja 4 kohdan kanssa.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Korvataan 29 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio varmistaa, että delegoiduissa 
säädöksissä, teknisissä 
sääntelystandardeissa ja teknisissä 
täytäntöönpanostandardeissa otetaan 
huomioon suhteellisuusperiaate, ja 
varmistaa näin, että direktiiviä 
sovelletaan oikeasuhteisesti erityisesti 
pieniin vakuutusyhtiöihin.
EVLEV:n on varmistettava, että 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklan mukaisesti toimitetuissa 
teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa, asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 15 artiklan mukaisesti 
toimitetuissa teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksissa 
ja asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
ohjeissa ja suosituksissa otetaan 
huomioon suhteellisuusperiaate, ja 
varmistettava näin, että direktiiviä 
sovelletaan oikeasuhteisesti erityisesti 
pieniin vakuutusyhtiöihin.".

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
31 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"4. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 kohtaa ja
joissa määritetään ne keskeiset seikat, 
joista on annettava yhteenkerättyjä 
tilastotietoja, sekä tietojen 
toimittamismuoto ja -rakenne, luettelo 
toimitettavista tiedoista ja tietojen 
julkistamisajankohta.".

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan 2 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia, joissa määritetään ne keskeiset 
seikat, joista on annettava yhteenkerättyjä 
tilastotietoja, sekä tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamismuoto ja 
-rakenne, luettelo toimitettavista tiedoista 
ja tietojen vuotuinen julkistamisajankohta.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2012. 
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Vastaava säännös on myös vakavaraisuusdirektiivin 144 artiklassa.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 5 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"5. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 2 kohdan, sellaisena 
kuin se on täydennettynä 4 kohdassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
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kuuluvien seikkojen sekä erityisesti 
tietojen mallien ja rakenteen osalta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 
'EVLEV', on laadittava teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
toimitettaviksi komissiolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2011.".

Or. en

Perustelu

Vastaava säännös on myös vakavaraisuusdirektiivin 144 artiklassa.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos tämän artiklan mukaista paikalla 
toteutettavaa tarkastusta koskeva 
yhteistyöpyyntö on evätty tai siihen ei ole 
vastattu kohtuullisessa ajassa, 
valvontaviranomaiset voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o …/2010
[EVLEV-asetus] 19 artiklan mukaisesti. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.".

"Jos valvontaviranomainen on ilmoittanut 
vastaanottavan jäsenvaltion 
valvontaviranomaisille, että se aikoo 
toteuttaa tarkastuksia paikalla 1 kohdan 
mukaisesti, ja jos kyseistä 
valvontaviranomaista käytännössä 
kielletään käyttämästä oikeuttaan 
toteuttaa tarkastuksia paikalla tai jos 
kyseisiä valvontaviranomaisia 
käytännössä kielletään käyttämästä 
oikeuttaan osallistua tarkastuksiin 
2 kohdan mukaisesti, 
valvontaviranomaiset voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010
[EVLEV-asetus] 19 artiklan 1–3 ja 
6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi toimia 
tällaisissa tapauksissa kyseisen artiklan 
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nojalla saamiensa valtuuksien mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Direktiivin 33 artiklassa ei säädetä yhteistyöpyynnöstä. Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 4 ja 5 kohtaa ei myöskään sovelleta, sillä finanssilaitokselle osoitettua yksittäistä 
päätöstä ei tehdä. Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 33 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"EVLEV:llä on asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 21 artiklan mukaisesti oikeus 
osallistua paikalla toteutettaviin 
tarkastuksiin, jos ne ovat kahden tai 
useamman valvontaviranomaisen yhdessä 
suorittamia.".

Or. en

Perustelu

Direktiivin 33 artiklassa ei säädetä yhteistyöpyynnöstä. Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 4 ja 5 kohtaa ei myöskään sovelleta, sillä finanssilaitokselle osoitettua yksittäistä 
päätöstä ei tehdä. Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohta seuraavasti: 
"i) ennalta määritetyin määräajoin,
jolloin valvontaan liittyvä säännöllinen 
raportointi rajoittuu alle 12 kuukauden 
pituisina ajanjaksoina tietoihin, jotka 
muuttuvat merkittävästi vuoden 
kuluessa;".

Or. en

Perustelu

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei pitäisi pakottaa ottamaan käyttöön järjestelmiä ja rakenteita 
vain neljännesvuosittaisia ilmoituksia varten.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti: 
"Jäsenvaltiot eivät saa vaatia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä toimittamaan 
valvontaviranomaisille täydellistä 
eräkohtaista luetteloa varoistaan.".

Or. en

Perustelu

Olisi epätarkoituksenmukaista vaatia yrityksiltä säännöllistä eräkohtaista raportointia. 

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta



PE466.970v01-00 40/195 PR\874812FI.doc

FI

Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1–4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, valvontaan liittyvän 
raportoinnin riittävän yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi.".

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään 1–4 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ja ajankohdat.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 1 ja 4 kohdan, 
sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä 
6 kohdan nojalla hyväksytyillä 
delegoiduilla säädöksillä,
soveltamisedellytykset, erityisesti niiden 
mallien ja menettelyjen osalta, joita 
noudatetaan tietojen toimittamisessa 
valvontaviranomaisille. Menettelyihin voi 
tarvittaessa sisältyä hyväksymistä koskevia 
vaatimuksia.

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukaiset
soveltamisedellytykset, EVLEV voi laatia 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia niiden vakiomuotoisten 
lomakkeiden, mallien ja menettelyjen 
laatimiseksi, joita noudatetaan tietojen 
toimittamisessa valvontaviranomaisille. 
Menettelyihin voi tarvittaessa sisältyä 
toimitettujen tietojen hyväksymistä 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten 
hallinto-, johto- tai valvontaelimessä
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koskevia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon. On täsmennettävä, 
kuka hyväksyy ja mitä.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon. On täsmennettävä, 
kuka hyväksyy ja mitä.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
35 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en
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Perustelu

Teksti mukautetaan Omnibus I -direktiivin hyväksyttyyn sanamuotoon. On täsmennettävä, 
kuka hyväksyy ja mitä.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa säädetään 
yksityiskohtaisemmin olosuhteista, joissa 
lisäpääomavaatimus voidaan ottaa 
käyttöön, vaatimuksen laskemista 
koskevista metodiikoista sekä 
lisäpääomavaatimusten vahvistamista, 
laskemista ja poistamista koskevasta 
päätöksentekomenettelystä.".

"6. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
säädetään yksityiskohtaisemmin 
olosuhteista, joissa lisäpääomavaatimus 
voidaan ottaa käyttöön.".

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"6 a. Jotta voidaan varmistaa 
lisäpääomavaatimusten johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään 
lisäpääomavaatimusten laskemista 
koskevat metodiikat.
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EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Lisäpääomavaatimusten laskemista koskevat metodiikat edellyttävät selvästi valvontaa 
koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään tämän artiklan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä 
6 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen sekä 
erityisesti 6 artiklan nojalla hyväksytyissä 
delegoiduissa säädöksissä tarkoitettujen
lisäpääomavaatimusten vahvistamista, 
laskemista ja poistamista koskevan 
päätöksentekomenettelyn osalta.

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
menettelyistä, joita noudatetaan
lisäpääomavaatimusten vahvistamista, 
laskemista ja poistamista koskevissa 
päätöksissä.

Or. en
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
37 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
38 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos tämän artiklan mukaista toimitiloissa 
tehtävää tarkastusta koskeva 
yhteistyöpyyntö on evätty tai siihen ei ole 

"Jos valvontaviranomainen on ilmoittanut 
vastaanottavan jäsenvaltion 
valvontaviranomaisille, että se aikoo 
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vastattu kohtuullisessa ajassa, 
valvontaviranomaiset voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o …/2010
[EVLEV-asetus] 19 artiklan mukaisesti. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.".

toteuttaa tarkastuksia toimitiloissa 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja jos 
kyseistä valvontaviranomaista 
käytännössä kielletään käyttämästä 
oikeuttaan toteuttaa tarkastuksia 
toimitiloissa, valvontaviranomainen voi
saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja 
pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan 
mukaisesti. EVLEV voi toimia tällaisissa 
tapauksissa kyseisen artiklan nojalla 
saamiensa valtuuksien mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Direktiivin 38 artiklassa ei säädetä yhteistyöpyynnöstä. Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 4 ja 5 kohtaa ei myöskään sovelleta, sillä finanssilaitokselle osoitettua yksittäistä 
päätöstä ei tehdä. Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
38 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään 38 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"EVLEV:llä on asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 21 artiklan mukaisesti oikeus 
osallistua toimitiloissa toteutettaviin 
tarkastuksiin, jos ne ovat kahden tai 
useamman valvontaviranomaisen yhdessä 
suorittamia.".

Or. en

Perustelu

Direktiivin 38 artiklassa ei säädetä yhteistyöpyynnöstä. Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 4 ja 5 kohtaa ei myöskään sovelleta, sillä finanssilaitokselle osoitettua yksittäistä 
päätöstä ei tehdä. Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
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c alakohdan kanssa.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
seuraavat:

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään tarkemmin seuraavat:

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin, kun on tarpeen varmistaa 
45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen arvioiden riittävä 
yhdenmukaisuus, komissio voi hyväksyä 
301 a artiklan mukaisesti ja 301 b ja 
301 c artiklan mukaisin edellytyksin
delegoituja säädöksiä, joissa määritetään 
tarkemmin arvion osatekijät.".

2. Silloin, kun on tarpeen varmistaa 
45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen arvioiden riittävä 
yhdenmukaisuus, komissio voi hyväksyä 
301 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
arvion osatekijät.".

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
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Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin, 
mitä tietoja on julkistettava ja miten ne on 
julkistettava.

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään tarkemmin, mitä tietoja on 
julkistettava 3 jakson mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 53, 54 ja 55 artiklan, 
sellaisena kuin ne ovat täydennettynä 
tässä artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen ja 
erityisesti tietojen julkistamista koskevien 
mallien osalta.

Jotta voidaan varmistaa tämän jakson 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
menettelyistä, joita on noudatettava, sekä 
lomakkeista ja malleista, joita on 
käytettävä.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
56 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
59 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
perusteiden mukautukset tulevan 
kehityksen huomioon ottamiseksi ja 57–
63 artiklan yhtenäisen soveltamisen 

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän jakson 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV voi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia 
tyhjentävän luettelon laatimiseksi niistä 
59 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista 
tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on 
sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklan 
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varmistamiseksi.". 2 kohdan soveltamista.
Jotta voidaan varmistaa tämän jakson 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
ottaa huomioon tuleva kehitys, EVLEV 
laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia 59 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen perusteiden mukautusten 
määrittämiseksi.
EVLEV:n on toimitettava toisessa 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
yhteisten menettelyjen, lomakkeiden ja 
mallien laatimiseksi 60 artiklassa 
tarkoitettua asianomaisten 
valvontaviranomaisten välistä 
kuulemismenettelyä varten.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
viidennessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan täysin vakavaraisuusdirektiivin 19, 19 a ja 19 b artiklaan, sellaisina kuin 
ne ovat muutettuina Omnibus I -direktiivillä.
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Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 13 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
71 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvontaviranomaiset noudattavat 
EVLEV:n suuntaviivoja ja suosituksia sekä 
ilmoittavat syyt, jos ne laiminlyövät 
kyseisten suuntaviivojen ja suositusten 
noudattamisen;

b) valvontaviranomaiset noudattavat 
EVLEV:n suuntaviivoja ja suosituksia sekä 
ilmoittavat syyt, jos ne eivät noudata niitä;

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan vakavaraisuusdirektiivin 42 b artiklan kanssa, sellaisena kuin se on 
muutettuna Omnibus I -direktiivin 9 artiklan 16 kohdalla.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
71 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valvontaviranomaisille annetut 
kansalliset toimivaltuudet eivät estä niitä 
hoitamasta tehtäviä, jotka kuuluvat niille 
EVLEV:n jäseninä tämän direktiivin 
nojalla.".

c) valvontaviranomaisille annetut 
kansalliset toimivaltuudet eivät estä niitä 
hoitamasta tehtäviä, jotka kuuluvat niille 
EVLEV:n jäseninä tai tämän direktiivin 
nojalla.".

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan vakavaraisuusdirektiivin 42 b artiklan kanssa, sellaisena kuin se on 
muutettuna Omnibus I -direktiivin 9 artiklan 16 kohdalla.



PR\874812FI.doc 51/195 PE466.970v01-00

FI

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä vahvistaakseen menetelmät ja 
oletukset, joita käytetään 1 kohdassa 
säädetyssä varojen ja velkojen 
arvostuksessa.".

"2. Jotta voidaan varmistaa varojen ja 
velkojen arvostuksen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään

a) menetelmät ja oletukset, joita käytetään 
1 kohdassa säädetyssä varojen ja velkojen 
arvostuksessa;
b) komission asetuksen (EY) N:o 
1606/2002 mukaisesti hyväksymät 
kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka 
ovat sopusoinnussa 1 kohdassa säädetyn 
varojen ja velkojen arvostusmenetelmän 
kanssa;
c) arvostusmenetelmät, jos noteerattuja 
markkinahintoja ei ole joko saatavilla tai 
ne ovat ristiriidassa 1 kohdassa säädetyn 
varojen ja velkojen arvostusmenetelmän 
kanssa;
d) vaihtoehtoiset arvostusmenetelmät, 
joita käytetään silloin, kun komission 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1606/2002* 
mukaisesti hyväksymät kansainväliset 
tilinpäätösstandardit ovat joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi ristiriidassa 
1 kohdassa säädetyn varojen ja velkojen 
arvostusmenetelmän kanssa.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
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tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

______________
1 EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Perustelu

"Menetelmät ja oletukset" viittaa siihen, että tarvitaan valvontaa koskevaa asiantuntemusta, 
ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja. Komission ehdottamat tekniset 
täytäntöönpanostandardit eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa
a) määritetään 1 kohdan, sellaisena kuin 
se on täydennettynä 2 kohdassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset seuraavien 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta:
i) arvostusmenetelmien osalta, jos 
noteerattuja markkinahintoja ei ole joko 
saatavilla tai ne eivät ole 1 ja 2 kohdan 
mukaisia;
ii) ovatko komission asetuksen (EY) N:o 
1606/2002 mukaisesti hyväksymät 
kansainväliset tilinpäätösstandardit 
sopusoinnussa tässä artiklassa säädetyn 
arvostusmenetelmän kanssa;
b) määritetään 1 kohdan, sellaisena kuin 



PR\874812FI.doc 53/195 PE466.970v01-00

FI

se on täydennettynä 2 kohdassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen ja erityisesti niiden 
menetelmien ja oletusten osalta, joita 
käytetään 1 kohdassa säädetyssä varojen 
ja velkojen arvostuksessa, mukaan lukien 
vaihtoehtoiset arvostusmenetelmät, joita 
käytetään silloin, kun komission 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1606/20021

mukaisesti hyväksymät kansainväliset 
tilinpäätösstandardit ovat joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi ristiriidassa 
tässä artiklassa säädetyn 
arvostusmenetelmän kanssa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.
EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".
__________________
1 EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
77 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen tuottamat tekniset 

tiedot

Diskonttokorot

EVLEV:n on julkaistava teknisiä tietoja, 1. EVLEV:n on vahvistettava ja 
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mukaan lukien asiaankuuluva riskittömän 
koron aikakäyrä. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla 
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, sen on 
julkaistava tietoja myös 
epälikvidisyyspreemiosta, mukaan lukien 
sen koko. EVLEV:n on tehtävä 
epälikvidisyyspreemiota koskevat 
havainnot ja koottava sitä koskevat tiedot 
avoimesti, puolueettomasti ja luotettavasti.
Näihin tarkoituksiin käytettävät tiedot on 
koottava EVLEV:n menetelmien ja 
oletusten, mukaan lukien mahdolliset 
kaavat, tai määritysten mukaan.

julkaistava kunkin asianomaisen valuutan 
osalta vähintään neljännesvuosittain
asiaankuuluva riskitön korkokäyrä, jota 
käytetään 77 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun parhaan estimaatin 
laskennassa. Kyseisen parhaan estimaatin 
perusteella sovelletaan tämän osaston 
VII lukua.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
on julkaistava kunkin asianomaisen 
valuutan osalta vähintään 
neljännesvuosittain 86 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien mukaisella 
tavalla.".

2. Jos EVLEV havaitsee 
rahoitusmarkkinoilla sellaisen
epälikvidisyyspreemion vaikeiden 
likvidisyysjaksojen aikana, joka johdetaan 
86 artiklassa tarkoitetusta kaavasta ja 
joka on suurempi kuin X prosenttipistettä, 
mukautettu asiaankuuluva riskitön 
korkokäyrä on julkaistava kunkin 
asianomaisen valuutan osalta samoin 
aikavälein kuin 1 kohdassa tarkoitettu 
asiaankuuluva riskitön korkokäyrä.
Valvontaviranomaiset voivat antaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
käyttää kyseistä mukautettua 
asiaankuuluvaa riskitöntä korkokäyrää 
parhaan estimaatin laskennassa vain 
86 artiklan mukaisesti määritettyjen 
tiettyjen pääosin epälikvidien velkojen 
osalta. Tuolloin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on julkistettava 
kyseisen preemion käyttö ja sen 
rahavaikutukset niiden taloudelliseen 
asemaan.
3. EVLEV:n on hoidettava 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tehtävät avoimesti, 
puolueettomasti ja luotettavasti.".

Or. en

Perustelu

Asiaankuuluvaa riskitöntä korkokäyrää olisi voitava mukauttaa epälikvidisyyspreemiolla 
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tilanteissa, joissa markkinat ovat todella stressaantuneet. EVLEV:n olisi laadittava kaava, 
jonka perusteella epälikvidisyyspreemio johdetaan, jotta vältetään hyvin pienien preemioiden 
vaikutus korkokäyrään. Tämä lisää varmuutta ja ennustettavuutta markkinoilla. 
Jäsenvaltioiden pitäisi voida kieltää tämä poikkeama toimivalta-alueellaan toimivilta 
yrityksiltä.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

Jotta voidaan varmistaa vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskennassa käytettävien 
menetelmien johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään

Or. en
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Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) metodiikat, periaatteet ja tekniikat, joita 
käytetään määritettäessä asiaankuuluva 
riskitön korkokäyrä, jota käytetään 
77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun parhaan 
estimaatin laskennassa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) olosuhteet, joissa vakuutustekninen 
vastuuvelka lasketaan kokonaisuutena tai 
parhaan estimaatin ja riskimarginaalin 
summana, sekä menetelmät, joita 
käytetään, kun vakuutustekninen 
vastuuvelka lasketaan kokonaisuutena;

c) olosuhteet, joissa vakuutustekninen 
vastuuvelka lasketaan kokonaisuutena tai 
parhaan estimaatin ja riskimarginaalin 
summana, sekä menetelmät, joita 
käytetään, kun 77 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu vakuutustekninen vastuuvelka 
lasketaan kokonaisuutena;

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
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valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) riskimarginaalin laskennassa käytettävät 
menetelmät ja oletukset, mukaan luettuna 
niiden hyväksyttävien omien varojen 
määrittäminen, jotka tarvitaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutusvelvoitteiden täyttämiseen 
ja pääoman kustannusten tason 
kalibrointiin;

d) riskimarginaalin laskennassa käytettävät 
menetelmät ja oletukset, mukaan luettuna 
niiden hyväksyttävien omien varojen 
määrittäminen, jotka tarvitaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutusvelvoitteiden täyttämiseen 
ja 77 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
pääoman kustannusten tason kalibrointiin;

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
koskevat epälikvidisyyspreemion 
laskentamenetelmää ja -kaavaa sekä 
menetelmää 77 a artiklassa tarkoitettujen 
pääosin epälikvidien velkojen 
määrittämiseksi;

Or. en
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Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutuslajit, joiden perusteella 
vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteet 
segmentoidaan vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskemiseksi;

e) vakuutuslajit, joiden perusteella 
vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteet 
segmentoidaan vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskemiseksi 80 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vaatimukset, jotka on täytettävä 
vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa 
käytettyjen tietojen asianmukaisuuden, 
täydellisyyden ja tarkkuuden 
varmistamiseksi, sekä erityisolosuhteet, 
joissa on asianmukaista käyttää parhaan 
estimaatin laskemiseen likiarvoja, 

f) vaatimukset, jotka on täytettävä 
vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa 
käytettyjen tietojen asianmukaisuuden, 
täydellisyyden ja tarkkuuden 
varmistamiseksi, sekä erityisolosuhteet, 
joissa on asianmukaista käyttää
82 artiklassa tarkoitetun parhaan 



PR\874812FI.doc 59/195 PE466.970v01-00

FI

tapauskohtaiset menetelmät mukaan 
luettuina;

estimaatin laskemiseen likiarvoja, 
tapauskohtaiset menetelmät mukaan 
luettuina;

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisiin tietoihin, laskentamenetelmiin 
ja oletuksiin liittyviä seikkoja koskevat 
yksityiskohtaiset perusteet sekä 
tarvittaessa kaavat ja määritykset, joiden 
mukaan EVLEV:n on koottavat 
77 a artiklassa tarkoitetut tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 77 artiklan 2 kohdan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä tämän 
artiklan ensimmäisen kohdan a–
h alakohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.
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Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o…/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
86 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet edellyttävät selvästi 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta, ja siksi pitäisi hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
jolloin ylimääräiset tekniset täytäntöönpanostandardit ovat turhia "paremman sääntelyn" 
näkökulmasta.
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit ja tekniset 
täytäntöönpanostandardit

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Tämän kohdan aihe edellyttää 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään seuraavat:

"1. Jotta voidaan varmistaa oman 
varallisuuden määrittämisen 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Tämän kohdan aihe edellyttää 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perusteet ja menettely, joita 
valvontaviranomaiset noudattavat 
hyväksyessään oman lisävarallisuuden 
90 artiklan mukaisesti;

a) perusteet, joita valvontaviranomaiset 
noudattavat hyväksyessään oman 
lisävarallisuuden 90 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Tämän kohdan aihe edellyttää 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Tämän kohdan aihe edellyttää 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Tämän kohdan aihe edellyttää 
valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Jotta voidaan varmistaa 90 artiklan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
menettelyistä, joita valvontaviranomaisten 
on noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita niiden on käytettävä 
hyväksyessään oman lisävarallisuuden 
käytön.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 17 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
92 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Korvataan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 90 artiklan, sellaisena 
kuin se on täydennettynä tämän artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, edellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen ja 
erityisesti sen menettelyn osalta, jota 
valvontaviranomainen noudattaa 
hyväksyessään oman lisävarallisuuden.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.
EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja Tekniset sääntelystandardit
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täytäntöönpanosäädökset

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

Jotta voidaan varmistaa oman 
varallisuuden luokituksen 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa
määritetään

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua luetteloa 
säännöllisesti uudelleen ja päivittää sen 
tarvittaessa markkinoiden kehityksen 
perusteella.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en
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Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 93–96 artiklan, 
sellaisena kuin ne ovat täydennettynä 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen sekä erityisesti 
luokitusmenetelmien osalta.

Komissio tarkastelee 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua luetteloa 
säännöllisesti uudelleen ja päivittää sen 
tarvittaessa markkinoiden kehityksen 
perusteella.

Or. en
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Perustelu

Komissiolle ei tarvitse siirtää lisää toimivaltaa, sillä tämä sisältyy edellisen kohdan teknisiin 
sääntelystandardeihin.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei tarvitse siirtää lisää toimivaltaa, sillä tämä sisältyy edellisen kohdan teknisiin 
sääntelystandardeihin.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
97 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei tarvitse siirtää lisää toimivaltaa, sillä tämä sisältyy edellisen kohdan teknisiin 
sääntelystandardeihin.
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Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
99 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
99 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan

1. Jotta voidaan varmistaa oman 
varallisuuden hyväksyttävyyden 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa
määritetään

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta
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Direktiivi 2009/138/EY
99 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
99 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään valta hyväksyä Poistetaan.
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teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 98 artiklan, sellaisena 
kuin se on täydennettynä tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen ja 
erityisesti korvamerkittyjen rahastojen 
yhteydessä tehtävien mukautusten osalta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.
EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Or. en

Perustelu

Teksti on päällekkäinen 1 kohdan teknisten sääntelystandardien kanssa.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Standardikaavaa koskevat 
yhdenmukaistetut tekniset tiedot:
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen tehtävät

Standardikaavaa koskevat 
yhdenmukaistetut tekniset tiedot 

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
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Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan arvioida 101 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja 
riskienvähentämistekniikoita, jotka 
helpottavat 105 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun markkinariskimoduulin 
laskentaa, ja tarvittaessa helpottaa
105 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
vastapuoliriskimoduulia, EVLEV:n on

1. Maksukyvyttömyyden 
todennäköisyyden määrittämiseksi 
voidaan käyttää ulkoista luottoluokitusta 
laskettaessa 105 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua vastapuoliriskimoduulia 
seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu
Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioitava ulkoisten 
luottoluokituslaitosten hyväksyttävyyttä ja 
sijoitettava niiden antamat
luottoluokitukset objektiiviseen 
luottoluokka-asteikkoon;

a) ulkoinen luottoluokituslaitos antaa 
ulkoiset luottoluokitukset;

Or. en

Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.
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Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistava luettelot alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisista, joista 
aiheutuvat riskit katsotaan 
keskushallinnosta aiheutuviksi riskeiksi;

b) kaikki ulkoiset luottoluokituslaitokset 
ovat asetuksen (EY) N:o 1060/2009 
mukaisesti rekisteröityjä tai sertifioituja 
luottoluokituslaitoksia;

Or. en

Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määritettävä 106 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu osakeindeksi, laskettava 
106 artiklassa tarkoitettu symmetrinen 
mukautus ja julkaistava molemmat 
tiedostot säännöllisin väliajoin;

c) jos ulkoista luottoluokituslaitosta ei ole 
rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1060/2009 
mukaisesti, Euroopan 
valvontaviranomaiset arvioivat sen 
hyväksyttävyyden sekakomitean kautta ja 
siihen sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 
1060/2009 olevan II osaston menetelmiä 
koskevia vaatimuksia;

Or. en
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Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritettävä mukautukset, jotka 
tehdään euroon sidottuihin valuuttoihin 
105 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa.

d) sekakomitea julkistaa luettelon 
hyväksyttävistä ulkoisista 
luottoluokituslaitoksista;

Or. en

Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sekakomitea todentaa, että yksittäiset 
luottoluokitukset ovat samoin ehdoin 
ainakin niiden laitosten saatavilla, joiden 
oikeutetun edun mukaista luokitusten 
käyttö on;
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Or. en

Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) ulkoiset luottoluokitukset sijoitetaan 
objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon 
sekakomitean kautta.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustaminen on yhtenäistettävä ja saatettava vastaamaan 
vakavaraisuusdirektiiviä, myös sen neljättä tarkistusta, ja luottoluokituslaitoksia koskevaa 
asetusta. Päällekkäisyyttä on vältettävä, ja sen vuoksi sekakomitean tehtävä on perusteltu. 
EVLEV:n ja EPV:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EAMV:n osaamista ja 
kokemusta.

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EVLEV:n on
a) helpottaakseen 105 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun markkinariskimoduulin 
laskentaa
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i) julkaistava luettelot alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisista, joista 
aiheutuvat riskit katsotaan 
keskushallinnosta aiheutuviksi riskeiksi 
siinä maassa, missä ne toimivat, mikäli 
riskit eivät eroa toisistaan viranomaisen 
veronkanto-oikeuden ja erityisten 
institutionaalisten järjestelyjen vuoksi, 
jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä;
ii) määritettävä mukautukset, jotka 
tehdään euroon sidottuihin valuuttoihin 
105 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa 
valuuttariskialamoduulissa; ja
b) määritettävä 106 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu asianmukainen osakeindeksi, 
laskettava 106 artiklassa tarkoitettu 
symmetrinen mukautus ja julkaistava 
molemmat tiedostot kuukausittain.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
109 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on laskettava ja
julkaistava standardipoikkeamat, jotka 
liittyvät tiettyihin jäsenvaltioiden 
kansallisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin, 
jotka mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausmaksujen
jakamisen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten kesken ja täyttävät 
tietyt perusteet.".

2. Helpottaakseen 105 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskentaa EVLEV:n on julkaistava 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten antamien 
laskelmien mukaisesti 
standardipoikkeamat, jotka liittyvät 
tiettyihin jäsenvaltioiden kansallisiin 
lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotka 
mahdollistavat terveyteen kohdistuvia 
riskejä koskevien korvausten jakamisen 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
kesken ja täyttävät seuraavat perusteet:

a) korvausten jakamismekanismi on avoin 
ja täysin määritetty ennen vuotuista 
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ajanjaksoa, jota se koskee;
b) korvausten jakamismekanismin, 
sairausvakuutusriskin 
tasoitusjärjestelmään (HRES) 
osallistuvien vakuutusyritysten määrän ja 
HRES:n alaisen liiketoiminnan 
riskiominaisuuksien avulla voidaan 
varmistaa, että kunkin HRES:ään 
osallistuvan yrityksen osalta HRES:n 
alaisen liiketoiminnan vuotuisten 
tappioiden vaihtelu vähenee merkittävästi 
HRES:n kautta sekä vakuutusmaksu- että 
korvausvastuuriskin osalta;
c) HRES:n alainen sairausvakuutus on 
pakollinen ja korvaa osittain tai kokonaan 
lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän 
antaman sairausvakuutussuojan;
d) HRES:ään osallistuvan 
vakuutusyrityksen 
maksukyvyttömyystapauksessa yksi tai 
useampi hallitus takaa maksavansa 
HRES:n alaisen vakuutustoiminnan 
vakuutuksenottajille täyden korvauksen.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan lisäperusteita.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu "täyttävät tietyt perusteet" on liian epämääräinen. Perusteita täsmennetään edelleen 
mahdollisesti delegoidulla säädöksellä, jossa vahvistetaan lisävaatimuksia.

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit
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Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

1. Jotta voidaan varmistaa 101 ja 103–
109 artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) korrelaatioparametrit, tarvittaessa myös 
liitteessä IV tarkoitetut parametrit, ja 
kyseisten parametrien päivittämistä 
koskevat menettelyt;

d) korrelaatioparametrit, tarvittaessa myös 
liitteessä IV tarkoitetut parametrit;

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.
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Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) niitä standardoituja menetelmiä 
koskevat vaatimukset, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset käyttävät 
laskiessaan j alakohdassa tarkoitettuja 
yrityskohtaisia parametreja, sekä 
mahdolliset käytettyjen tietojen 
täydellisyyttä, tarkkuutta ja 
asianmukaisuutta koskevat vaatimukset, 
jotka on täytettävä ennen kuin 
valvontaviranomaiset antavat 
hyväksyntänsä, ja hyväksynnässä 
noudatettavat menettelyt;

k) niitä standardoituja menetelmiä 
koskevat vaatimukset, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset käyttävät 
laskiessaan j alakohdassa tarkoitettuja 
yrityskohtaisia parametreja, sekä 
mahdolliset käytettyjen tietojen 
täydellisyyttä, tarkkuutta ja 
asianmukaisuutta koskevat vaatimukset, 
jotka on täytettävä ennen kuin 
valvontaviranomaiset antavat 
hyväksyntänsä;

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
koskevat 109 a artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua ulkoisten 
luottoluokituslaitosten hyväksyttävyyttä ja
luottoluokitusten liittämistä objektiiviseen 
luottoluokka-asteikkoon;

n) 109 a artiklan 1 kohdan f alakohdassa
tarkoitettu luottoluokitusten sijoittaminen
objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon;

Or. en
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Perustelu

Hyväksyttävyyttä koskevat perusteet vahvistetaan luottoluokituslaitoksia koskevassa 
asetuksessa.

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 109 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettua osakeindeksiä koskevat 
yksityiskohtaiset perusteet;

o) 109 a artiklan 1 a kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua osakeindeksiä 
koskevat yksityiskohtaiset perusteet;

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
koskevat mukautuksia, jotka tehdään 
euroon sidottuihin valuuttoihin 
109 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitetun valuuttariskialamoduulin 
laskennan helpottamiseksi;

p) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
koskevat mukautuksia, jotka tehdään 
euroon sidottuihin valuuttoihin 
109 a artiklan 1 a kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
valuuttariskialamoduulin laskennan 
helpottamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden on 
täytettävä, ja vaatimukset, joita sovelletaan 
standardipoikkeaman laskennassa 
109 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
sairausvakuutusriskimoduulin laskennan 
helpottamiseksi.

q) yksityiskohtaiset perusteet, jotka 
kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden on 
täytettävä, ja menetelmät ja vaatimukset, 
joita sovelletaan standardipoikkeaman 
laskennassa 109 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sairausvakuutusriskimoduulin 
laskennan helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
menettelyistä, joita on noudatettava, sekä 
lomakkeista ja malleista, joita on 
käytettävä seuraavissa:
a) d alakohdassa tarkoitettujen 
korrelaatioparametrien päivittäminen;
b) valvontaviranomaisten hyväksyntä 
k alakohdassa tarkoitettujen 
yrityskohtaisten parametrien käytölle.

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)



PR\874812FI.doc 83/195 PE466.970v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan määrälliset 
rajoitukset ja varojen hyväksyttävyyttä 
koskevat vaatimukset. Kyseisiä delegoituja 
säädöksiä sovelletaan vakuutusteknisen 
vastuuvelan kattaviin varoihin lukuun 
ottamatta sellaisia 

2. Jotta voidaan varmistaa 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
vahvistetaan määrälliset rajoitukset ja 
varojen hyväksyttävyyttä koskevat 
vaatimukset sellaisten riskien 
käsittelemiseksi, joita ei oteta missään 
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henkivakuutussopimuksiin varattuja varoja, 
joissa vakuutuksenottajat kantavat 
sijoitusriskin. Komissio tarkastelee 
kyseisiä toimenpiteitä uudelleen 
standardikaavaa ja rahoitusmarkkinoita 
koskevan kehityksen perusteella.

alamoduulissa riittävästi huomioon.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
Kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja
sovelletaan vakuutusteknisen vastuuvelan 
kattaviin varoihin lukuun ottamatta 
sellaisia henkivakuutussopimuksiin 
varattuja varoja, joissa vakuutuksenottajat 
kantavat sijoitusriskin. Komissio 
tarkastelee kyseisiä teknisiä 
sääntelystandardeja uudelleen 
standardikaavaa ja rahoitusmarkkinoita 
koskevan kehityksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan hyväksytyn Solvenssi II -tekstin kanssa.

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
111 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään

Poistetaan.

a) 101–110 artiklan, sellaisina kuin ne 
ovat täydennettyinä 1 kohdan a–
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m alakohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan kuuluvien seikkojen 
osalta; sekä
b) standardoidut menetelmät, joita 
käytetään 1 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen yrityskohtaisten 
parametrien laskennassa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.
EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan tavoite voidaan jo saavuttaa 1 kohdan mukaisilla teknisillä 
sääntelystandardeilla.

Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit ja tekniset 
täytäntöönpanostandardit

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
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Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään seuraavat:

Jotta voidaan varmistaa 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
kokonaisten ja osittaisten sisäisten 
mallien johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäisen mallin hyväksynnässä 
noudatettava menettely;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyt, joita noudatetaan sisäiseen 
malliin tehtävien suurten muutosten 
hyväksymisessä ja 115 artiklassa 
tarkoitettuun sisäisten mallien 

c) 115 artiklassa tarkoitettu sisäisten 
mallien muutosmenettely;
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muutosmenettelyyn tehtävien muutosten 
hyväksymisessä;

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus 139

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lähestymistavat ja tarvittaessa myös 
perustekniikat, joiden avulla osittainen 
sisäinen malli voidaan sisällyttää
kokonaisuudessaan 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavaan, sekä vaihtoehtoisten 
tekniikoiden käyttöä koskevat vaatimukset.

d) tapa, jolla osittainen sisäinen malli 
sisällytetään kokonaisuudessaan 
113 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavaan, sekä vaihtoehtoisten 
sisällytystekniikoiden käyttöä koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 140

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en
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Tarkistus 141

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 142

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
menettelyistä, joita on noudatettava, sekä 
lomakkeista ja malleista, joita on 
käytettävä seuraavissa:
a) sisäisen mallin hyväksyntä 112 artiklan 
mukaisesti; ja
b) sisäiseen malliin tehtävien suurten 
muutosten hyväksyminen ja 
115 artiklassa tarkoitettuun sisäisten 
mallien muutosmenettelyyn tehtävien 
muutosten hyväksyminen.

Or. en
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Tarkistus 143

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
114 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 112–126 artiklan, 

Poistetaan.
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sellaisena kuin ne ovat täydennettynä 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen ja erityisesti 
kyseisessä kohdassa tarkoitettujen 
menettelyjen, mukautusten ja 
vaihtoehtoisten tekniikoiden osalta. 
Toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EVLEV-
asetus] 15 artiklan mukaisesti. EVLEV:n 
on laadittava komissiolle toimitettavat 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011.".

Or. en

Tarkistus 146

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
127 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset

Tekniset sääntelystandardit

Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
127 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 

Jotta voidaan varmistaa 120–126 artiklan 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
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mukaisin edellytyksin 120–126 artiklaan 
liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat sisäisten mallien käyttöä
kaikkialla unionin alueella.

parantaa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten riskiprofiilin ja 
liiketoiminnan johdon arviointia, EVLEV 
laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään sisäisten 
mallien käyttö kaikkialla unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 148

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään 120–126 artiklan, 
sellaisena kuin ne ovat täydennettyinä 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset, kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen osalta.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 149

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
127 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toisessa kohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EVLEV-
asetus] 15 artiklan mukaisesti. EVLEV:n 
on laadittava komissiolle toimitettavat 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 150

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 23 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
129 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Korvataan 129 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan i alakohta seuraavasti:
"i) vahinkovakuutusyrityksissä 
kytkösyritykset mukaan luettuina 
2 300 000 euroa lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa kaikki liitteessä 1 
olevassa A osassa lueteltuihin 
vakuutusluokkiin 10–15 sisältyvät riskit 
tai osa niistä on katettu, jolloin tason on 
oltava vähintään 3 500 000 euroa,".

Or. en

Perustelu

Myös i ja ii alakohdan määriä olisi pitänyt muuttaa 300 artiklan mukaisesti (EUVL C 41, 
19.2.2009). Henkivakuutuksen ja jälleenvakuutuksen olisi oltava sama.
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Tarkistus 151

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 23 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
129 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Korvataan 129 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan ii alakohta seuraavasti:
"ii) henkivakuutusyrityksissä 
kytkösyritykset mukaan luettuina 
3 500 000 euroa,".

Or. en

Perustelu

Myös i ja ii alakohdan määriä olisi pitänyt muuttaa 300 artiklan mukaisesti (EUVL C 41, 
19.2.2009). Henkivakuutuksen ja jälleenvakuutuksen olisi oltava sama.

Tarkistus 152

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 24 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
129 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jälleenvakuutusyrityksissä 
3 200 000 euroa lukuun ottamatta 
kytkösyrityksiä, joissa 
vähimmäispääomavaatimuksen on oltava 
vähintään 1 100 000 euroa,".

iii) jälleenvakuutusyrityksissä 
3 500 000 euroa lukuun ottamatta 
kytkösyrityksiä, joissa 
vähimmäispääomavaatimuksen on oltava 
vähintään 1 100 000 euroa,".

Or. en

Perustelu

Myös i ja ii alakohdan määriä olisi pitänyt muuttaa 300 artiklan mukaisesti (EUVL C 41, 
19.2.2009). Henkivakuutuksen ja jälleenvakuutuksen olisi oltava sama.
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Tarkistus 153

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 27 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
130 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Tekniset sääntelystandardit 

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 154

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 27 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
130 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, miten 128 ja 
129 artiklassa tarkoitettu 
vähimmäispääomavaatimus lasketaan.".

Jotta voidaan varmistaa 
vähimmäispääomavaatimuksen 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen, 
EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään, miten 128 ja 129 artiklassa 
tarkoitettu vähimmäispääomavaatimus 
lasketaan.".

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 155

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 27 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
130 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 156

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 27 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
130 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 157

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Tekniset sääntelystandardit ja tekniset 
täytäntöönpanostandardit
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Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään määritetään
seuraavia seikkoja koskevat laadulliset 
vaatimukset:

1. Jotta voidaan varmistaa 132 artiklan 2 
ja 4 kohdan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään seuraavia seikkoja 
koskevat laadulliset vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 159

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sijoituksista aiheutuvien riskien 
tunnistaminen, mittaaminen, seuranta ja 
hallinta sekä näistä riskeistä raportointi
132 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan osalta;

a) sijoituksista aiheutuvien riskien 
tunnistaminen, mittaaminen, seuranta ja 
hallinta 132 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan osalta;

Or. en

Perustelu

Raportointimenettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.
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Tarkistus 160

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten erityisriskien tunnistaminen, 
mittaaminen, seuranta ja hallinta sekä 
sellaisista erityisriskeistä raportointi, jotka 
aiheutuvat sijoituksista 132 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuihin 
johdannaisinstrumentteihin ja varoihin.

b) sellaisten erityisriskien tunnistaminen, 
mittaaminen, seuranta ja hallinta, jotka 
aiheutuvat sijoituksista 132 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuihin 
johdannaisinstrumentteihin ja varoihin.

Or. en

Perustelu

Raportointimenettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus 161

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 162

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan a ja 
b alakohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV voi laatia 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia raportointimenettelyistä, joita 
on noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita on käytettävä.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan

2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan
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Or. en

Tarkistus 165

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
135 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tämän kohdan a ja b alakohdassa 
säädettyjen vaatimusten rikkomisesta 
määrättävät seuraamukset, mukaan 
lukien tarvittaessa ja sen estämättä, mitä
101 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimenpiteet, joilla määrätään 
oikeasuhteinen korotettu 
pääomavaatimus.".

c) olosuhteet, joissa lisäpääomavaatimus 
voidaan ottaa käyttöön, kun tämän kohdan 
a ja b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia 
on rikottu, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 101 artiklan 3 kohdan 
soveltamista.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan 37 artiklaan.

Tarkistus 166

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
136 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen 
lisäpääomavaatimusten laskemista 
koskevat metodiikat.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
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maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan 37 artiklaan.

Tarkistus 167

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos rahoitusmarkkinoilla ilmenee 
poikkeuksellisia häiriöitä, jotka EVLEV on 
määrittänyt tämän kohdan mukaisesti, 
valvontaviranomaiset voivat jatkaa 
3 kohdan toisessa alakohdassa mainittua 
määräaikaa kohtuullisella ajalla ottaen 
huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 
tekijät.".

"Jos rahoitusmarkkinoilla ilmenee 
poikkeuksellisia häiriöitä, jotka EVLEV on 
ilmoittanut tämän kohdan mukaisesti, ja 
asetuksella (EU) N:o 1092/2010 
perustettua Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa kuullen 
valvontaviranomaiset voivat jatkaa 
3 kohdan toisessa alakohdassa mainittua 
määräaikaa kohtuullisella ajalla ottaen 
huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 
tekijät.".

Or. en

Tarkistus 168

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään neljäs ja viides alakohta
seuraavasti:

b) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohdat seuraavasti:

"Tätä kohtaa sovellettaessa EVLEV:n on 
osoitettava kyseisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä pyynnön esittäneelle 
viranomaiselle yksittäispäätös, jossa 
todetaan poikkeuksellisen häiriön 
olemassaolo rahoitusmarkkinoilla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o …/… 18 artiklan mukaisia EVLEV:n 
valtuuksia. Rahoitusmarkkinoilla on 
poikkeuksellinen häiriö, jos yksi tai 
useampi vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ei pysty täyttämään 
yhtä tämän artiklan 3 kohdassa 
säädetyistä vaatimuksista kyseisessä 
kohdassa asetettuun määräaikaan 
mennessä sellaisen rahoitusmarkkinoilla 
ilmenneen odottamattoman, voimakkaan
ja vakavan häiriön vuoksi, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista ja joka on jo 
vahingoittanut vakavasti yhtä tai 
useampaa sellaista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritystä, joilla on yhdessä 
huomattava osuus yhden tai useamman 
jäsenvaltion vakuutus- tai 
jälleenvakuutusmarkkinoista.

"Tätä kohtaa sovellettaessa EVLEV voi 
tehdä kyseisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
päätöksen, jossa määritetään
poikkeuksellisen häiriön olemassaolo 
rahoitusmarkkinoilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 18 artiklan mukaisia EVLEV:n 
valtuuksia. Rahoitusmarkkinoilla on 
poikkeuksellinen häiriö, jos 
rahoitusmarkkinoilla ilmenee odottamaton, 
voimakas ja vakava häiriö, joka poikkeaa 
suhdannekierron yhteydessä esiintyvistä 
laskusuhdanteista.

Or. en

Tarkistus 169

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
138 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on tarkasteltava vähintään 
kerran kuukaudessa uudelleen, täyttyvätkö 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 

EVLEV:n on tarkasteltava vähintään 
kerran kuukaudessa uudelleen, täyttyvätkö 
edellisessä alakohdassa tarkoitetut 
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edellytykset edelleen päivänä, jona 
uudelleentarkastelu suoritetaan, ja 
kumottava kyseinen päätös, jos yksi tai 
useampi neljännessä alakohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä, joiden 
perusteella päätös tehtiin, ei enää täyty. 
EVLEV:n on tätä varten osoitettava 
kyseiselle valvontaviranomaiselle 
yksittäispäätös, jossa todetaan, että 
rahoitusmarkkinoilla vallinnutta 
poikkeuksellista häiriötä ei enää ole.".

edellytykset edelleen päivänä, jona 
uudelleentarkastelu suoritetaan. EVLEV 
voi tätä varten tehdä kyseisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan päätöksen, jossa 
määritetään, että rahoitusmarkkinoilla 
vallinnutta poikkeuksellista häiriötä ei enää 
ole.".

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Tekniset sääntelystandardit

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan menettely, 
jota EVLEV:n on noudatettava 
määrittäessään, vallitseeko 
rahoitusmarkkinoilla poikkeuksellinen 
häiriö, ja 138 artiklan 4 kohdan 
soveltamiseksi huomioon otettava tekijät, 

1. Jotta voidaan varmistaa 138 artiklan 
4 kohdan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa vahvistetaan 138 artiklan 4 kohdan 
soveltamiseksi huomioon otettava tekijät, 
mukaan lukien kuukausien lukumääränä 
ilmaistu enimmäisaika, joka on sama 
kaikille 138 artiklan 4 kohdan 
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mukaan lukien kuukausien lukumääränä 
ilmaistu kohtuullinen enimmäisaika, joka 
on sama kaikille 138 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille.

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille.

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 174

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa 138 artiklan 
4 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia, joissa vahvistetaan 
menettelyt, joita EVLEV:n on 
noudatettava määrittäessään, vallitseeko 
rahoitusmarkkinoilla poikkeuksellinen 
häiriö 138 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 175

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 176

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 177

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun se on tarpeen yhdenmukaisuuden 
lisäämiseksi, komissio voi hyväksyä 
301 a artiklan mukaisesti ja 301 b ja 
301 c artiklan mukaisin edellytyksin 
delegoituja säädöksiä, joissa annetaan
138 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tervehdyttämissuunnitelmaa, 139 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa ja 141 artiklaa 
koskevia tarkempia säännöksiä, 
huolehtien asianmukaisesti siitä, että 
vältetään prosykliset vaikutukset.".

2. Jotta voidaan varmistaa 138 artiklan 
2 kohdan, 139 artiklan 2 kohdan ja 
141 artiklan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään 138 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tervehdyttämissuunnitelmaa, 139 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa ja 141 artiklaa, 
huolehtien asianmukaisesti siitä, että 
vältetään prosykliset vaikutukset.".

Or. en

Tarkistus 178

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
143 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 179

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 31 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
149 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Korvataan 149 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Kaikkiin muutoksiin, jotka 
vakuutusyritys aikoo tehdä 
147 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, 
on sovellettava 147 ja 148 artiklassa 
säädettyä menettelyä.".

Or. en

Perustelu

Tekstissä olisi pitänyt viitata 147 artiklaan eikä 145 artiklaan.

Tarkistus 180

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 32 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
155 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Vastaanottavan jäsenvaltion
valvontaviranomainen voi lisäksi saattaa 

"Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen 
voi lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
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asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää 
siltä apua asetuksen (EU) N:o …/2010
[EVLEV-asetus] 19 artiklan mukaisesti. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.".

käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
1–4 ja 6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Vastaanottavalla jäsenvaltiolla on käytössään kaikki mahdolliset toimintavaltuudet, kuten 
3 kohdassa todetaan. Kotijäsenvaltio voisi kuitenkin olla eri mieltä vastaanottavan 
jäsenvaltion arviosta ja toiminnasta, joten sillä pitäisi olla mahdollisuus saattaa asia 
EVLEV:n käsiteltäväksi.

Tarkistus 181

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 32 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
155 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Korvataan 155 artiklan 9 kohta 
seuraavasti:
"9. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja EVLEV:lle sellaisten 
tapausten lukumäärä ja laji, jotka ovat 
johtaneet 146 ja 148 artiklan mukaiseen 
kielteiseen päätökseen tai joissa on 
toteutettu tämän artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisia toimenpiteitä.".

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin 9 artiklan 11 kohdan kanssa.
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Tarkistus 182

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 33 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
158 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Vastaanottavan jäsenvaltion
valvontaviranomainen voi lisäksi saattaa 
asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää 
siltä apua asetuksen (EU) N:o …/2010
[EVLEV-asetus] 19 artiklan mukaisesti. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.".

"Kotijäsenvaltion valvontaviranomainen 
voi lisäksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
1–4 ja 6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 183

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään perusteet sen 
arvioimiseksi, vastaako kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, I osastossa säädettyä järjestelyä.".

"1. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään perusteet sen arvioimiseksi, 
vastaako kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, I osastossa säädettyä järjestelyä.".

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettely on saatettava Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Avoimuuteen liittyvistä 
syistä on julkistettava vastaavat kolmannet maat.
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Tarkistus 184

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jos kolmas maa täyttää 1 kohdan 
mukaisesti hyväksytyt perusteet, komissio 
voi 301 a artiklan mukaisesti ja EVLEV:n 
avustamana asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, vastaa I osastossa säädettyä 
järjestelyä.
Näitä päätöksiä tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen I osastossa 
säädetyn vakavaraisuusjärjestelyn ja 
kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestelyn mahdollisten 
muutosten huomioon ottamiseksi.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
kolmansista maista verkkosivustollaan ja 
pitää sen ajan tasalla.".

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettely on saatettava Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Avoimuuteen liittyvistä 
syistä on julkistettava vastaavat kolmannet maat.

Tarkistus 185

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa ja 
134 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, 172 artiklan 
3 kohdan ja 134 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaista kohtelua on 
sovellettava siirtymäkauden aikana 
sellaisten yritysten kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka ei todennäköisesti täytä 
31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuuden 
arviointiperusteita. Siirtymäkausi saa 
kestää enintään viisi vuotta 309 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 6 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot.

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi 301 a artiklan 
mukaisesti ja rajoitetun ajan ja EVLEV:n 
avustamana asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely, jota sovelletaan 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on kyseisessä kolmannessa 
maassa, vastaa väliaikaisesti I osastossa 
säädettyä järjestelyä, jos kyseinen kolmas 
maa on täyttänyt vähintään seuraavat
ehdot: 

a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
vakavaraisuusjärjestelyn käyttöön 
ottamisesta ja soveltamisesta, joka 
voidaan arvioida vastaavaksi 2 kohdan 
mukaisesti ennen tämän ajanjakson 
päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely on 
riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
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vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita, 
periaatteita ja standardeja.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
asianomaisen kolmannen maan 
edistymistä koskevien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle ja EVLEV:lle, jotka arvioivat 
ne kuuden kuukauden välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
kolmansista maista verkkosivustollaan ja 
pitää sen ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja ehtoja.

Or. en

Tarkistus 186

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka 
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu ajanjakso 
on viisi vuotta 310 artiklassa tarkoitetusta 
päivästä tai kestää siihen päivään saakka, 
jona kyseisen kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely on 2 kohdan 
mukaisesti katsottu I osastossa säädettyä 
järjestelyä vastaavaksi, kumpi sitten onkin 
aikaisempi.
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vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.

Or. en

Tarkistus 187

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
172 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tehdä 301 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen 
4 kohdassa tarkoitettuja 
vakavaraisuusjärjestelyjä koskevan 
päätöksen, jonka mukaan kolmas maa on 
täyttänyt 174 artiklan 4 kohdassa ja 
delegoidussa säädöksessä vahvistetut 
ehdot.

6. Sellaisten yritysten kanssa tehtyihin 
jälleenvakuutusopimuksiin, joiden 
kotipaikka on 4 kohdan mukaisesti 
väliaikaisesti vastaavassa kolmannessa 
maassa, sovelletaan samaa kohtelua kuin 
3 kohdassa. Jäljempänä olevaa 
173 artiklaa sovelletaan myös 
jälleenvakuutusyrityksiin, joiden 
kotipaikka on 4 kohdan mukaisesti 
väliaikaisesti vastaavassa kolmannessa 
maassa."

Kyseisiä päätöksiä tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen."

Or. en

Tarkistus 188

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
176 artikla

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Korvataan 176 artikla seuraavasti:
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"Jäsenvaltioiden ilmoitus komissiolle ja 
EVLEV:lle

Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
on ilmoitettava komissiolle, EVLEV:lle
ja muiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisille toimiluvan 
myöntämisestä sellaiselle suoralle tai 
välilliselle tytäryhtiölle, jonka yhteen tai 
useampaan emoyritykseen sovelletaan 
kolmannen maan lakia.
Ilmoitukseen on sisällyttävä myös tieto 
asianomaisen yritysryhmän rakenteesta. 
Jos yritys, johon sovelletaan kolmannen 
maan lakia, hankkii sellaisen osuuden 
yhteisössä toimiluvan saaneesta 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksestä, että tästä 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksestä 
tulee kyseisen kolmannen maan 
yrityksen tytäryhtiö, kotijäsenvaltion 
valvontaviranomaisten on ilmoitettava 
siitä komissiolle, EVLEV:lle ja muiden 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille.".

Or. en

Tarkistus 189

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 35 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
177 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Korvataan 177 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja EVLEV:lle kaikista 
yleisistä vaikeuksista, joita niiden 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykset 
kohtaavat niiden sijoittautuessa 
kolmanteen maahan tai harjoittaessa 
siellä toimintaansa.".
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Or. en

Tarkistus 190

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 36 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
210 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään rajoitettua 
jälleenvakuutusta koskevasta toiminnasta 
aiheutuvien riskien seuraamista, 
hallitsemista ja valvontaa koskevat 
1 kohdan säännökset.".

"2. Jotta voidaan varmistaa rajoitetun 
jälleenvakuutuksen johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään rajoitettua 
jälleenvakuutusta koskevasta toiminnasta 
aiheutuvien riskien seuraamista, 
hallitsemista ja valvontaa.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
raportointimenettelyistä, joita on 
noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita on käytettävä.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta. Teknisillä 
täytäntöönpanostandardeilla voidaan tarvittaessa selkiyttää raportointimenettelyjä. 
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Tarkistus 191

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat: 

"2. Jotta voidaan varmistaa 211 artiklan 
1 kohdan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa määritetään seuraavat perusteet 
valvontaviranomaisten hyväksyntää 
varten:

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 192

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.
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Tarkistus 193

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 194

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt, 
joita valvontaviranomaiset noudattavat 
hyväksyessään erillisyhtiöitä, ja jos 
erillisyhtiö, joka ottaa vastuulleen 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
riskin, on sijoittautunut muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritys on saanut 
toimiluvan, menettelyt, joita 
valvontaviranomaiset noudattavat 
yhteistyössä ja tietojenvaihdossa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 195

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa 211 artiklan 
1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia menettelyistä, joita 
valvontaviranomaisten on noudatettava, 
sekä lomakkeista ja malleista, joita niiden 
on käytettävä hyväksyessään 
erillisyhtiöiden perustamisen.
EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa 211 artiklan 1 ja 
2 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV voi laatia 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia menettelyistä, joita on 
noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita on käytettävä 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä ja tietojenvaihdossa, jos 
erillisyhtiö, joka ottaa vastuulleen 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
riskin, on sijoittautunut muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritys on saanut 
toimiluvan.

Or. en
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Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Artiklan 4 kohdan tavoite 
sisältyy uuteen 2 a kohtaan, joka olisi loogisesti katsoen sijoitettava ennen 3 kohtaa.

Tarkistus 196

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen 31 päivää joulukuuta 2012 
toimiluvan saaneisiin erillisyhtiöihin on 
sovellettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
joka on myöntänyt erillisyhtiölle 
toimiluvan. Tällaisen erillisyhtiön kyseisen 
päivämäärän jälkeen aloittamaan uuteen 
toimintaan sovelletaan 1 ja 2 kohdan
säännöksiä.".

3. Ennen 31 päivää joulukuuta 2012 
toimiluvan saaneisiin erillisyhtiöihin on 
sovellettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
joka on myöntänyt erillisyhtiölle 
toimiluvan. Tällaisen erillisyhtiön kyseisen 
päivämäärän jälkeen aloittamaan uuteen 
toimintaan sovelletaan 1, 2 ja 2 a kohdan
säännöksiä.".

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Artiklan 4 kohdan tavoite 
sisältyy uuteen 2 a kohtaan, joka olisi loogisesti katsoen sijoitettava ennen 3 kohtaa.

Tarkistus 197

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
211 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään tämän artiklan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä 
2 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä, soveltamisedellytykset 
kyseisten delegoitujen säädösten 
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soveltamisalaan kuuluvien seikkojen ja 
erityisesti sen menettelyn osalta, jota 
valvontaviranomaisten on noudatettava 
erillisyhtiöiden hyväksynnässä, ja niiden 
menettelyjen osalta, joita 
valvontaviranomaiset noudattavat 
yhteistyössä ja tietojenvaihdossa. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti. 
EVLEV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011.".

Or. en

Perustelu

Menettelyihin sovelletaan teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Artiklan 4 kohdan tavoite 
sisältyy uuteen 2 a kohtaan, joka olisi loogisesti katsoen sijoitettava ennen 3 kohtaa.

Tarkistus 198

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
212 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Korvataan 212 artiklan 1 kohdan 
e alakohta seuraavasti:
"e) "valvontaviranomaisten kollegiolla" 
sellaista pysyvää mutta joustavaa 
rakennetta [...] yhteistyötä,
koordinointia ja ryhmävalvontaa 
koskevan päätöksenteon helpottamista
varten, jonka jäseninä ovat
– ryhmävalvoja;
muut ryhmän yrityksiä valvovat 
valvontaviranomaiset kuin ryhmävalvoja; 
sekä
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EVLEV, jota tätä määritelmää 
sovellettaessa pidetään 
valvontaviranomaisena;".

Or. en

Perustelu

EVLEV-asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa EVLEV määritellään valvontaviranomaiseksi 
kollegioissa, joissa sillä on johtava rooli varmistettaessa kollegion yhdenmukainen ja 
johdonmukainen toiminta.

Tarkistus 199

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
216 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(37 b) Korvataan 216 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Tällöin valvontaviranomaisen on 
perusteltava päätöksensä sekä 
ryhmävalvojalle että unionin tason 
perimmäiselle emoyritykselle. 
Ryhmävalvojan on ilmoitettava tästä 
valvontaviranomaisten kollegiolle 
248 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 200

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 37 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
216 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(37 b) Korvataan 216 artiklan 4 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
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"Valvontaviranomaisen on perusteltava 
päätöksensä sekä yritykselle että 
ryhmävalvojalle. Ryhmävalvojan on 
ilmoitettava tästä valvontaviranomaisten 
kollegiolle 248 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 38 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
216 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, missä 
olosuhteissa 1 kohdassa tarkoitettu päätös 
voidaan tehdä.".

7. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään, missä olosuhteissa 1 kohdassa 
tarkoitettu päätös voidaan tehdä.".

Or. en

Tarkistus 202

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 38 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
217 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Lisätään 217 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Tällöin valvontaviranomaisten on 
perusteltava sopimuksensa sekä 
ryhmävalvojalle että unionin tason 
perimmäiselle emoyritykselle. 
Ryhmävalvojan on ilmoitettava tästä 
valvontaviranomaisten kollegiolle 
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248 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 203

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 39 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
217 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, missä 
olosuhteissa 1 kohdassa tarkoitettu päätös 
voidaan tehdä.".

3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään, missä olosuhteissa 1 kohdassa 
tarkoitettu päätös voidaan tehdä.".

Or. en

Tarkistus 204

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 40 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(40) Korvataan 227 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

(40) Korvataan 227 artiklan 2 kohta
seuraavasti:
"Ryhmävalvojan on tarkastettava 
kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuus 
osakasyrityksen pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan. Ryhmävalvojan on 
toimittava yhteistyössä EVLEV:n kanssa 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

"Ennen kuin ryhmävalvoja tekee 
vastaavuutta koskevan päätöksen, sen on 

Ennen kuin ryhmävalvoja tekee 
vastaavuutta koskevan päätöksen, sen on 
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näin toimiessaan kuultava asiasta muita 
asianomaisia valvontaviranomaisia sekä 
EVLEV:tä.".

EVLEV:n avustamana näin toimiessaan 
kuultava asiasta muita asianomaisia 
valvontaviranomaisia. Päätös on tehtävä 
3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
perusteiden mukaisesti. Ryhmävalvoja ei 
saa tehdä kolmannesta maasta päätöstä, 
joka on ristiriidassa kyseisestä 
kolmannesta maasta aiemmin tehdyn 
päätöksen kanssa.
Jos valvontaviranomaiset ovat eri mieltä 
toisen alakohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä, ne voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan mukaisesti 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
ryhmävalvoja on ilmoittanut päätöksestä. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

On tärkeää, etteivät jäsenvaltiot tee ristiriitaisia päätöksiä. EVLEV:n rooli määritellään 
EVLEV-asetuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti. EVLEV:n olisi toimittava sovittelijana, jos 
esiintyy mielipide-eroja.

Tarkistus 205

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 41 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään perusteet sen 
arvioimiseksi, vastaako kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely I osaston 
VI luvussa säädettyä järjestelyä."

"3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään perusteet sen arvioimiseksi, 
vastaako kolmannen maan 
valvontajärjestelmä I osaston VI luvussa 
säädettyä järjestelmää."

Or. en
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Tarkistus 206

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 41 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kolmas maa täyttää ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti hyväksytyt 
perusteet, komissio voi 301 a artiklan 
mukaisesti ja EVLEV:n avustamana 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tehdä päätöksen,
jossa todetaan, että kolmannen maan 
valvontajärjestelmä vastaa I osaston 
VI luvussa säädettyä järjestelmää.
Näitä päätöksiä on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen I osaston 
VI luvussa säädetyn valvontajärjestelmän
ja kolmannen maan valvontajärjestelmän
mahdollisten muutosten huomioon 
ottamiseksi.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettely on saatettava Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Avoimuuteen liittyvistä 
syistä on julkistettava vastaavat kolmannet maat.

Tarkistus 207

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 41 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, jos 
kolmannen maan valvontajärjestelmän
vastaavuus tai väliaikainen vastaavuus
todetaan komission 4 tai 6 kohdan 
mukaisesti tekemässä päätöksessä.
Jos komission 4 tai 6 kohdan mukaisesti 
tekemässä päätöksessä todetaan, ettei 
kolmannen maan valvontajärjestelmä 
täytä vastaavuusvaatimusta eikä 
väliaikaista vastaavuusvaatimusta, 
1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, jonka mukaan 
vakavaraisuuspääomavaatimus ja 
hyväksyttävä oma varallisuus voidaan 
ottaa huomioon sellaisina kuin kyseinen 
kolmas maa on niistä säätänyt, ei 
sovelleta, ja kolmannen maan vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritystä käsitellään 
pelkästään 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 208

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
määrätä siirtymäkauden osalta, että 
ryhmän vakavaraisuuslaskelmassa
otetaan kyseisessä alakohdassa 
tarkoitetun yrityksen osalta huomioon 
kyseisessä kolmannessa maassa säädetty 
vakavaraisuuspääomavaatimus sekä sen 
kattamiseen hyväksyttävissä oleva oma 
varallisuus. Siirtymäkausi saa kestää 
enintään viisi vuotta 309 artiklan

6. Sen estämättä, mitä 5 kohdan
toisessa alakohdassa säädetään, komissio 
voi 301 a artiklan mukaisesti ja rajoitetun 
ajan ja EVLEV:n avustamana asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa todetaan, 
että kolmannen maan 
valvontajärjestelmä, jota sovelletaan 
yrityksiin, joiden kotipaikka on kyseisessä 
kolmannessa maassa, vastaa väliaikaisesti 
I osaston IV luvussa säädettyä 
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1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Tätä poikkeusta 
sovelletaan vain silloin, kun komissio on 
tehnyt 7 kohdan mukaisesti päätöksen, 
jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa 
on täyttänyt tietyt ehdot. 

järjestelmää, jos kyseinen kolmas maa on 
täyttänyt vähintään seuraavat ehdot:

a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta 
ja soveltamisesta, joka voidaan arvioida 
vastaavaksi 2 kohdan mukaisesti ennen 
tämän ajanjakson päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan valvontajärjestelmä 
on riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita, 
periaatteita ja standardeja.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
asianomaisen kolmannen maan 
edistymistä koskevien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle ja EVLEV:lle, jotka arvioivat 
ne puolen vuoden välein. 
EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.
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Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja ehtoja.

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 6 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka 
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat.

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitettu ajanjakso 
on viisi vuotta 310 artiklassa tarkoitetusta 
päivästä tai kestää siihen päivään saakka, 
jona kyseisen kolmannen maan 
vakavaraisuusjärjestely on 4 kohdan 
mukaisesti katsottu I osaston VI luvussa 
säädettyä järjestelyä vastaavaksi, kumpi 
sitten onkin aikaisempi.

Or. en

Tarkistus 210

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 42 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
227 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi tehdä 6 kohdassa 8. Jos 6 kohdan mukaisesti tehdään 
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tarkoitettuja kolmansien maiden 
vakavaraisuusjärjestelyjä koskevan 
päätöksen, jonka mukaan kolmas maa on 
täyttänyt 4 kohdassa ja delegoidussa 
säädöksessä vahvistetut ehdot.

päätös, jossa todetaan, että kolmannen 
maan valvontajärjestelmä on 
väliaikaisesti vastaava, kyseistä kolmatta 
maata pidetään vastaavana 1 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti."

Kyseiset päätökset on tehtävä Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
kuulemisen jälkeen 301 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen."

Or. en

Tarkistus 211

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 42 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Korvataan 231 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jos vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritys ja sen 
sidosyritykset taikka 
vakuutushallintayhtiön sidosyritykset 
yhdessä hakevat lupaa laskea ryhmän 
konsolidoitu 
vakavaraisuuspääomavaatimus sekä 
ryhmään kuuluvien vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten 
vakavaraisuuspääomavaatimus sisäisen 
mallin perusteella, asianomaisten 
valvontaviranomaisten on yhdessä 
päätettävä luvan myöntämisestä ja 
määriteltävä mahdolliset lupaehdot ja 
-edellytykset. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
hakemus jätetään ryhmävalvojalle. 
Ryhmävalvojan on viipymättä 
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ilmoitettava asiasta muille 
valvontaviranomaisten kollegion jäsenille 
ja toimitettava näille täydellinen 
hakemus."

Or. en

Perustelu

Poisto on katettu 1 kohdan kolmannella alakohdalla. 

Tarkistus 212

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 42 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Korvataan 231 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on parhaansa 
mukaan pyrittävä tekemään 
hakemuksesta yhteinen päätös kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 
ryhmävalvoja on vastaanottanut 
täydellisen hakemuksen."

Or. en

Perustelu

Poisto on katettu 1 kohdan kolmannella alakohdalla. 

Tarkistus 213

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Ryhmävalvoja ja muut asianomaiset "3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun kuuden 
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valvontaviranomaiset voivat 2 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson kuluessa kuulla
EVLEV:tä. EVLEV:tä on kuultava myös, 
jos osakasyritys niin pyytää.

kuukauden määräajan kuluessa joku 
asianomaisista valvontaviranomaisista on 
saattanut asian EVLEV:n käsiteltäväksi 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
mukaisesti, ryhmävalvojan on lykättävä 
päätöksensä tekoa ja odotettava, että
EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta 
päätös, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on pidettävä 
kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.

EVLEV:tä kuultaessa on asiasta 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
valvontaviranomaisille ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa pidennettävä 
kahdella kuukaudella.

Jos lautakunnan ehdottama päätös 
hylätään asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
41 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 44 artiklan 
1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukaisesti, ryhmävalvoja tekee lopullisen 
päätöksen. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on pidettävä 
kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä. Kuuden kuukauden 
määräaikaa pidetään mainitun asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. 
EVLEV:n on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun 
kuuden kuukauden määräaika on 
päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin, vakavaraisuusdirektiivin ja 
rahoitusvakuusdirektiivin kanssa.

Tarkistus 214

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ryhmävalvojan on toimitettava 
hakijalle asiakirja, joka sisältää
2 kohdassa tarkoitetun kaikilta osin 
perustellun yhteisen päätöksen.

4. EVLEV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotta voidaan varmistaa 2 kohdassa
tarkoitetun yhteistä päätöstä koskevan 
menettelyn yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset 1 kohdassa 
tarkoitettujen lupahakemusten osalta 
tarkoituksena helpottaa yhteisten 
päätösten tekoa.

Jos asiasta on kuultu EVLEV:tä 3 
kohdan mukaisesti, asianomaisten 
valvontaviranomaisten on otettava sen 
lausunto asianmukaisesti huomioon 
ennen yhteisen päätöksensä tekoa.
Ryhmävalvojan on toimitettava hakijalle 
asiakirja, joka sisältää kaikilta osin 
perustellun yhteisen päätöksen ja 
selityksen, jos EVLEV:n lausunnosta on 
poikettu merkittävästi.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin, vakavaraisuusdirektiivin ja 
rahoitusvakuusdirektiivin kanssa.

Tarkistus 215

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty 2 ja 3 
kohdassa vahvistettujen määräaikojen 
kuluessa, ryhmävalvojan on tehtävä 
hakemuksesta oma päätöksensä.

5. Kun asianomaiset 
valvontaviranomaiset ovat tehneet 
2 kohdassa tarkoitetun yhteisen 
päätöksen, ryhmävalvojan on toimitettava 
hakijalle asiakirja, jossa perustellaan 
päätös kaikilta osin.

Päätöstä tehdessään ryhmävalvojan on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
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seuraavat seikat:
a) näkemykset ja varaukset, joita 
asianomaiset valvontaviranomaiset ovat 
esittäneet sovellettavan määräajan 
kuluessa;
b) EVLEV:n antama lausunto, jos sitä on 
kuultu asiasta.
Ryhmävalvojan on toimitettava hakijalle 
ja muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille asiakirja, joka 
sisältää kaikilta osin perustellun yhteisen 
päätöksen ja selityksen, jos EVLEV:n 
lausunnosta on poikettu merkittävästi.
Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
pidettävä kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin, vakavaraisuusdirektiivin ja 
rahoitusvakuusdirektiivin kanssa.

Tarkistus 216

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
jaksojen lopussa joku asianomaisista 
valvontaviranomaisista on saattanut asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) 
N:o …/… [EVLEV-asetus] 19 artiklan 
mukaisesti, ryhmävalvojan on lykättävä 
päätöksensä tekoa ja odotettava, että 
EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta
päätöksensä, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa.

6. Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 
ryhmä on vastaanottanut täydellisen 
hakemuksen, ryhmävalvojan on tehtävä
hakemuksesta oma päätöksensä.
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Kyseiset 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut jaksot 
on katsottava kyseisen asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi 
sovittelujaksoksi.

Päätöstä tehdessään ryhmävalvojan on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
näkemykset ja varaukset, joita muut 
asianomaiset valvontaviranomaiset ovat 
esittäneet sovellettavan määräajan 
kuluessa.

EVLEV:n on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen jaksojen päättymisen tai 
yhteisen päätöksen tekemisen jälkeen.".

Ryhmävalvojan on toimitettava hakijalle 
ja muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille asiakirja, joka 
sisältää kaikilta osin perustellun
päätöksen.

Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
pidettävä kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.".

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan Omnibus I -direktiivin, vakavaraisuusdirektiivin ja 
rahoitusvakuusdirektiivin kanssa.

Tarkistus 217

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
231 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jokin asianomainen 
valvontaviranomainen katsoo, että sen 
valvonnassa olevan vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen riskiprofiili 
poikkeaa merkittävästi ryhmätasolla 
hyväksytyn sisäisen mallin 
perusoletuksista ja jos kyseinen yritys ei 
ole ratkaissut asianmukaisesti 
valvontaviranomaisen havaitsemia 
ongelmia, kyseinen viranomainen voi 
37 artiklan mukaisesti päättää määrätä 
lisäpääomavaatimuksen kyseisen 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
vakavaraisuuspääomavaatimukseen, 
joka on saatu tällaista sisäistä mallia 
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soveltamalla.
Valvontaviranomainen voi 
poikkeuksellisissa oloissa, joissa 
lisäpääomavaatimus ei olisi 
asianmukainen, vaatia kyseistä yritystä 
laskemaan 
vakavaraisuuspääomavaatimuksensa 
I osaston VI luvun 4 jakson 1 ja 2 
alajaksossa tarkoitetun standardikaavan 
perusteella. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa valvontaviranomainen voi 
päättää määrätä 
lisäpääomavaatimuksen kyseisen 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
vakavaraisuuspääomavaatimukseen, 
joka on saatu standardikaavaa 
soveltamalla. 
Valvontaviranomaisen on perusteltava 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitetut päätökset sekä vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritykselle että muille 
valvontaviranomaisten kollegion jäsenille.
EVLEV voi antaa ohjeita varmistaakseen 
tämän kohdan johdonmukaisen ja 
yhtenäisen soveltamisen.". 

Or. en

Tarkistus 218

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
232 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Korvataan 232 artiklan kolmas 
kohta seuraavasti:
"Edellä olevan 37 artiklan 1–5 kohtaa ja 
37 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä, 
teknisiä sääntelystandardeja ja teknisiä 
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täytäntöönpanostandardeja sovelletaan 
soveltuvin osin.".

Or. en

Tarkistus 219

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 43 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
232 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(43 b) Korvataan 233 artiklan 6 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Edellä olevan 37 artiklan 1–5 kohtaa ja 
37 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä, 
teknisiä sääntelystandardeja ja teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja sovelletaan 
soveltuvin osin.".

Or. en

Tarkistus 220

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 44 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
234 artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Tekniset sääntelystandardit
Varmistaakseen yhtenäisen soveltamisen 
unionissa komissio hyväksyy 301 a 
artiklan mukaisesti ja 301 b ja 301 c 
artiklan mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 220–229 
artiklassa säädetyt tekniset periaatteet ja 
menetelmät sekä 230–233 artiklan 
soveltaminen.".

Jotta voidaan varmistaa ryhmän 
vakavaraisuuden johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia,
joissa määritetään 220–229 artiklassa 
säädetyt tekniset periaatteet ja menetelmät 
sekä 230–233 artiklan soveltaminen.
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EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset edellyttävät valvontaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus 221

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 45 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
237 artikla

Komission teksti Tarkistus

(45) Muutetaan 237 artikla seuraavasti: (45) Korvataan 237 artikla seuraavasti:

"237 artikla
Vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
tytäryritykset: hakemusta koskeva 
päätös
1. Haettaessa lupaa 238 ja 239 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen soveltamiseen 
asianomaisten valvontaviranomaisten on 
valvontaviranomaisten kollegiossa 
laajaa kuulemismenettelyä noudattaen 
yhdessä päätettävä haetun luvan 
myöntämisestä ja määriteltävä 
mahdolliset lupaehdot ja -edellytykset. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
hakemus jätetään ainoastaan 
tytäryritykselle toimiluvan antaneelle 
valvontaviranomaiselle. 
Valvontaviranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta muille 
valvontaviranomaisten kollegion jäsenille 
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ja toimitettava näille täydellinen 
hakemus.
2. Asianomaisten valvontaviranomaisten 
on parhaansa mukaan pyrittävä 
tekemään hakemuksesta yhteinen päätös 
kolmen kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, jona kaikki kollegioon 
kuuluvat valvontaviranomaiset ovat 
vastaanottaneet täydellisen hakemuksen. 

a) Korvataan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:
"3. Jos 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen hyväksymisestä vallitsee 
eriäviä näkemyksiä, ryhmävalvoja tai 
muut asianomaiset valvontaviranomaiset 
voivat 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson 
kuluessa kuulla EVLEV:tä. EVLEV:tä 
kuultaessa on asiasta ilmoitettava kaikille 
asianomaisille valvontaviranomaisille ja 2 
kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa 
pidennettävä kuukaudella.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetun kolmen 
kuukauden määräajan kuluessa joku 
asianomaisista valvontaviranomaisista on 
saattanut asian EVLEV:n käsiteltäväksi 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
mukaisesti, ryhmävalvojan on lykättävä 
päätöksensä tekoa ja odotettava, että 
EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta 
päätös, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on tunnustettava 
kyseinen päätös sitovaksi ja sovellettava 
sitä.

Jos asiasta on kuultu EVLEV:tä, 
asianomaisten valvontaviranomaisten on 
otettava sen lausunto asianmukaisesti 
huomioon ennen yhteisen päätöksensä 
tekoa.

Jos lautakunnan ehdottama päätös 
hylätään asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
41 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 44 artiklan 
1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukaisesti, ryhmävalvoja tekee lopullisen 
päätöksen. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on tunnustettava 
kyseinen päätös sitovaksi ja sovellettava 
sitä. Kolmen kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitun asetuksen 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuna sovitteluaikana. 
EVLEV:n on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun 
kolmen kuukauden määräaika on 
päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

4. EVLEV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotta voidaan varmistaa 2 kohdassa 
tarkoitetun yhteistä päätöstä koskevan 
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menettelyn yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset 1 kohdassa 
tarkoitettujen lupahakemusten osalta 
tarkoituksena helpottaa yhteisten 
päätösten tekoa.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

4. Tytäryritykselle toimiluvan antaneen 
valvontaviranomaisen on toimitettava 
hakijalle 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
yhteinen päätös, joka sisältää perustelut 
ja, jos EVLEV:tä on kuultu, selityksen, 
jos EVLEV:n hyväksymästä kannasta on 
poikettu merkittävästi. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on tunnustettava 
yhteinen päätös sitovaksi ja sovellettava 
sitä.

5. Kun valvontaviranomaiset ovat tehneet 
2 kohdassa tarkoitetun yhteisen 
päätöksen, tytäryritykselle toimiluvan 
antaneen valvontaviranomaisen on 
toimitettava hakijalle asiakirja, jossa 
päätös perustellaan kaikilta osin. 
Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
tunnustettava yhteinen päätös sitovaksi ja 
sovellettava sitä.

5. Jos valvontaviranomaiset eivät ole 
tehneet yhteistä päätöstä 2 ja 3 kohdassa 
vahvistettujen jaksojen kuluessa, 
ryhmävalvojan on tehtävä hakemuksesta 
oma päätöksensä.

6. Jos valvontaviranomaiset eivät ole 
tehneet yhteistä päätöstä 2 kohdassa 
vahvistetun kolmen kuukauden 
määräajan kuluessa, ryhmävalvojan on 
tehtävä hakemuksesta oma päätöksensä.

Päätöstä tehdessään ryhmävalvojan on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavat seikat:

Päätöstä tehdessään ryhmävalvojan on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
seuraavat seikat:

a) näkemykset ja varaukset, joita 
asianomaiset valvontaviranomaiset ovat 
esittäneet sovellettavan määräajan 
kuluessa;

a) näkemykset ja varaukset, joita 
asianomaiset valvontaviranomaiset ovat 
esittäneet sovellettavan määräajan 
kuluessa;

b) varaukset, joita muut 
valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvat 
valvontaviranomaiset ovat esittäneet 
sovellettavan määräajan kuluessa;

b) varaukset, joita muut 
valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvat 
valvontaviranomaiset ovat esittäneet 
sovellettavan määräajan kuluessa.

c) EVLEV:n antama lausunto, jos sitä on 
kuultu asiasta.
Päätös on perusteltava, ja siihen on 
tarvittaessa sisällyttävä selitys, jos muiden 
asianomaisten valvontaviranomaisten 
esittämistä varauksista ja EVLEV:n 
mahdollisesti antamasta lausunnosta on 
poikettu merkittävästi. Ryhmävalvojan on 

Päätös on perusteltava, ja siihen on 
tarvittaessa sisällyttävä selitys, jos muiden 
asianomaisten valvontaviranomaisten 
esittämistä varauksista on poikettu 
merkittävästi. Ryhmävalvojan on 
toimitettava päätöksestä jäljennös hakijalle 
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toimitettava päätöksestä jäljennös hakijalle 
ja muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille.".

ja muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on tunnustettava 
kyseinen päätös sitovaksi ja sovellettava 
sitä.".

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti:
"6. Jos tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen jaksojen lopussa joku 
asianomaisista valvontaviranomaisista on 
saattanut asian EVLEV:n käsiteltäväksi 
asetuksen (EU) N:o …/… [EVLEV-
asetus] 19 artiklan mukaisesti, kyseisen 
valvontaviranomaisen on lykättävä 
päätöksensä tekoa ja odotettava, että 
EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti päätöksen, ja tehtävä asiasta 
päätöksensä, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. 
Kyseiset 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut jaksot 
on katsottava kyseisen asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi 
sovittelujaksoksi. EVLEV:n on tehtävä 
päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa 
ei saa saattaa EVLEV:n käsiteltäväksi 2 
ja 3 kohdassa tarkoitettujen jaksojen 
päättymisen tai yhteisen päätöksen 
tekemisen jälkeen.".

Or. en

Tarkistus 222

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 45 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
238 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Korvataan 238 artiklan 4 kohta 
seuraavasti: 
"4. Valvontaviranomaisten kollegion on 
tehtävä kaikki voitavansa sopimukseen 
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pääsemiseksi tytäryritykselle toimiluvan 
antaneen valvontaviranomaisen 
ehdotuksesta tai muista mahdollisista 
toimenpiteistä.
Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
tunnustettava sopimus sitovaksi ja 
sovellettava sitä.".

Or. en

Tarkistus 223

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 46 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
238 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos valvontaviranomainen ja 
ryhmävalvoja ovat asiasta eri mieltä, 
valvontaviranomainen tai ryhmävalvoja voi 
saattaa asian kuukauden kuluessa 
valvontaviranomaisen ehdotuksesta 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o…/2010 
[EVLEV-asetus] 19 artiklan mukaisesti. 
EVLEV voi toimia tällaisissa tapauksissa 
kyseisen artiklan nojalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti, ja sen on tehtävä 
päätöksensä kahden kuukauden kuluessa 
asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. 
Asiaa ei saa siirtää EVLEV:n käsiteltäväksi 
tässä alakohdassa tarkoitetun kuukauden 
jakson päätyttyä eikä sen jälkeen, kun 
kollegio on päässyt asiasta sopimukseen 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

5. Jos valvontaviranomainen ja 
ryhmävalvoja ovat asiasta eri mieltä, 
valvontaviranomainen tai ryhmävalvoja voi 
saattaa asian kuukauden kuluessa 
valvontaviranomaisen ehdotuksesta 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010
19 artiklan mukaisesti. EVLEV voi toimia 
tällaisissa tapauksissa kyseisen artiklan 
nojalla saamiensa valtuuksien mukaisesti, 
ja sen on tehtävä päätöksensä kuukauden 
kuluessa asian saattamisesta sen 
käsiteltäväksi. Kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitun asetuksen 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuna sovitteluaikana. 
Asiaa ei saa siirtää EVLEV:n käsiteltäväksi 
tässä alakohdassa tarkoitetun kuukauden 
jakson päätyttyä eikä sen jälkeen, kun 
kollegio on päässyt asiasta sopimukseen 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kyseiselle tytäryritykselle toimiluvan 
myöntäneen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
päätöksen, ja tehtävä asiasta päätös, joka 

Kyseiselle tytäryritykselle toimiluvan 
myöntäneen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan mukaisesti päätöksen, 
ja tehtävä asiasta päätös, joka on linjassa 
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on linjassa EVLEV:n päätöksen kanssa. EVLEV:n päätöksen kanssa. 

Asianomaisten valvontaviranomaisten on 
pidettävä kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.

Päätöksessä on ilmoitettava kaikki syyt, 
joiden perusteella se on tehty.

Päätöksessä on ilmoitettava kaikki syyt, 
joiden perusteella se on tehty.

Päätös on toimitettava tytäryritykselle ja 
valvontaviranomaisten kollegiolle.".

Päätös on toimitettava tytäryritykselle ja 
valvontaviranomaisten kollegiolle.

Or. en

Tarkistus 224

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 47 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
239 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ja 
ryhmävalvoja ovat eri mieltä 
tervehdyttämissuunnitelman 
hyväksymisestä tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun neljän kuukauden jakson
päätteeksi tai ehdotettujen toimenpiteiden 
hyväksymisestä tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun kuukauden pituisen jakson
päätteeksi, valvontaviranomainen tai 
ryhmänvalvoja voi sovellettavan jakson
päätteeksi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV-
asetus] 19 artiklan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti, ja sen on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa asian saattamisesta 
sen käsiteltäväksi. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi tässä alakohdassa 
tarkoitetun sovellettavan jakson päätyttyä 
eikä sen jälkeen, kun kollegio on päässyt 
asiasta sopimukseen tämän artiklan
1 kohdan toisen alakohdan tai 2 kohdan 

4. Jos joku asianomaisista 
valvontaviranomaisista on eri mieltä 
tervehdyttämissuunnitelman 
hyväksymisestä 1 kohdassa tarkoitetun 
neljän kuukauden määräajan kuluessa tai 
ehdotettujen toimenpiteiden 
hyväksymisestä 2 kohdassa tarkoitetun 
kuukauden pituisen määräajan kuluessa, 
mikä tahansa valvontaviranomainen voi 
saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja 
pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 19 artiklan mukaisesti. EVLEV 
voi toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti, ja sen on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa asian saattamisesta 
sen käsiteltäväksi. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi tässä alakohdassa 
tarkoitetun neljän kuukauden tai 
kuukauden määräajan päätyttyä eikä sen 
jälkeen, kun kollegio on päässyt asiasta 
sopimukseen 1 kohdan toisen alakohdan tai 
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. 
Neljän kuukauden tai kuukauden 
määräaikaa pidetään mainitun asetuksen 
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toisen alakohdan mukaisesti. 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna 
sovitteluaikana.

Or. en

Perustelu

Tämä koskee kollegion sisällä vallitsevia erimielisyyksiä, ei pelkästään valvontaviranomaisen 
ja ryhmävalvojan välisiä erimielisyyksiä.

Tarkistus 225

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 47 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
239 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kyseiselle tytäryritykselle toimiluvan 
myöntäneen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
päätöksen, ja tehtävä asiasta lopullinen 
päätös, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. 

Kyseiselle tytäryritykselle toimiluvan 
myöntäneen valvontaviranomaisen on 
lykättävä päätöksensä tekoa ja odotettava, 
että EVLEV tekee mahdollisesti kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
päätöksen, ja tehtävä asiasta lopullinen 
päätös, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on pidettävä 
kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.

Or. en

Tarkistus 226

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 48 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
241 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
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säädöksiä, joissa määritetään määritetään

Or. en

Tarkistus 227

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 49 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
242 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(49) Korvataan 242 artiklan 1 kohdassa 
päivämäärä "31 päivään lokakuuta 2014" 
päivämäärällä "31 päivään joulukuuta 
2014".

(49) Korvataan 242 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

"1. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvion III osaston 
soveltamisesta, erityisesti
valvontaviranomaisten kollegioon 
kuuluvien valvontaviranomaisten 
yhteistyöstä ja kollegion toimivuudesta ja 
lisäpääomavaatimusten asettamista 
koskevista valvontakäytännöistä, sekä 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
tarkistamiseksi.".

Or. en

Perustelu

Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean eli nykyisen EVLEV:n 
oikeudellista asemaa on selkiytetty parlamentin toivomalla tavalla: se on nyt oikeushenkilö.

Tarkistus 228

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 50 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
242 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(50) Korvataan 242 artiklan 2 kohdassa 
päivämäärä "31 päivään lokakuuta 2015" 
päivämäärällä "31 päivään joulukuuta 
2015".

(50) Muutetaan 242 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

a) korvataan päivämäärä "31 päivään 
lokakuuta 2015" päivämäärällä "31 
päivään joulukuuta 2015";
b) poistetaan e alakohta.

Or. en

Perustelu

EVLEV-asetuksessa on vahvistettu oikeudellisesti sitova kehys valvontariitojen sovittelua 
varten. Kyseistä prosessia tarkastellaan uudelleen kyseisen asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 229

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 51 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
244 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Komissio voi 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat merkittävän 
riskikeskittymän määrittelyä ja yksilöintiä 
sekä siitä ilmoittamista.".

"4. Komissio voi 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat merkittävän riskikeskittymän 
määrittelyä.

Jotta voidaan varmistaa riskikeskittymän 
valvonnan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi 
3 kohdan soveltamiseksi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään merkittävän 
riskikeskittymän yksilöintiä.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
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1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV voi 2 kohdan soveltamiseksi 
laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja 
menettelyjen laatimiseksi merkittävistä 
riskikeskittymistä ilmoittamista varten.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 230

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 52 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
245 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Komissio voi 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat merkittävän 
ryhmänsisäisen liiketoimen määrittelyä ja 
yksilöintiä sekä siitä ilmoittamista.".

"4. Komissio voi 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat merkittävän ryhmänsisäisen 
liiketoimen määrittelyä.

Jotta voidaan varmistaa ryhmänsisäisten 
liiketoimien valvonnan johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi 
3 kohdan soveltamiseksi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään merkittävän 
ryhmänsisäisen liiketoimen yksilöintiä.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
EVLEV voi 2 kohdan soveltamiseksi 
laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja 
menettelyjen laatimiseksi 
ryhmänsisäisistä liiketoimista 
ilmoittamista varten.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 231

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 53 kohta 
Direktiivi 2009/138/EY
247 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 247 artiklan 3 kohta 
seuraavasti: 
"3. Asianomaiset valvontaviranomaiset 
voivat erityistapauksissa minkä tahansa 
viranomaisen pyynnöstä tehdä yhteisen 
päätöksen poiketa 2 kohdassa 
vahvistetuista perusteista, jos niiden 
soveltaminen olisi 
epätarkoituksenmukaista ottaen 
huomioon ryhmän rakenne sekä 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen 
toiminnan suhteellinen merkitys eri 
maissa, ja nimetä jonkin muun 
valvontaviranomaisen ryhmävalvojaksi. 
Tätä varten jokainen asianomaisista 
valvontaviranomaisista voi pyytää 
keskustelun aloittamista siitä, ovatko 
2 kohdassa mainitut perusteet 
tarkoituksenmukaisia. Keskustelu 



PR\874812FI.doc 147/195 PE466.970v01-00

FI

voidaan käydä enintään kerran 
vuodessa. 
Asianomaisten valvontaviranomaisten 
on parhaansa mukaan pyrittävä 
tekemään yhteinen päätös 
ryhmävalvojan valinnasta kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
keskustelua on pyydetty. Niiden on 
ennen päätöksen tekemistä annettava 
kyseiselle ryhmälle tilaisuus esittää 
kantansa. 
Nimetyn ryhmävalvojan on toimitettava 
kaikilta osin perusteltu yhteinen päätös 
ryhmälle.".

Or. en

Tarkistus 232

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 53 kohta
Direktiivi 2009/318/EY
247 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaiset valvontaviranomaiset 
voivat 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetun kolmen 
kuukauden ajanjakson kuluessa pyytää, 
että EVLEV:tä kuullaan. EVLEV:tä 
kuultaessa kyseistä ajanjaksoa on 
pidennettävä kahdella kuukaudella.

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetun kolmen 
kuukauden määräajan kuluessa joku 
asianomaisista valvontaviranomaisista on 
saattanut asian EVLEV:n käsiteltäväksi 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 
1–3 ja 6 kohdan mukaisesti, 
asianomaisten valvontaviranomaisten on 
lykättävä yhteisen päätöksensä tekoa ja 
odotettava, että EVLEV tekee 
mahdollisesti kyseisen asetuksen 
19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
päätöksen, ja tehtävä asiasta yhteinen 
päätös, joka on linjassa EVLEV:n 
päätöksen kanssa. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on pidettävä 
kyseistä yhteistä päätöstä lopullisena ja
sovellettava sitä. Kolmen kuukauden 
määräaikaa pidetään mainitun asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna 
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sovitteluaikana.
EVLEV:n on tehtävä päätöksensä 
kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa 
EVLEV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun 
kolmen kuukauden määräaika on 
päättynyt tai on tehty yhteinen päätös. 
Nimetyn ryhmävalvojan on toimitettava 
kaikilta osin perusteltu yhteinen päätös 
ryhmälle ja valvontaviranomaisten 
kollegiolle.

Or. en

Tarkistus 233

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 53 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
247 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos asiasta on kuultu EVLEV:tä, 
asianomaisten valvontaviranomaisten on 
otettava sen lausunto asianmukaisesti 
huomioon ennen yhteisen päätöksensä 
tekoa. Yhteinen päätös on perusteltava, ja 
siihen on tarvittaessa sisällyttävä selitys, 
jos EVLEV:n mahdollisesti antamasta 
lausunnosta on poikettu merkittävästi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 53 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
247 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos yhteistä päätöstä poiketa tämän 
artiklan 2 kohdassa vahvistetuista 

6. Jos yhteistä päätöstä ei tehdä, 
ryhmävalvojan tehtävää hoitaa tämän 
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perusteista ei tehdä, ryhmävalvojan 
tehtävää hoitaa tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti nimetty valvontaviranomainen.
Jos tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen jaksojen lopussa joku 
asianomaisista valvontaviranomaisista on 
kuitenkin saattanut asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV] 19 artiklan mukaisesti, 
viranomaisten on odotettava, että EVLEV 
tekee asiasta päätöksen. 

artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty 
valvontaviranomainen.

Kyseiset 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut jaksot 
on katsottava kyseisen asetuksen 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi 
sovittelujaksoksi. EVLEV:n on tehtävä 
päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa 
ei saa saattaa EVLEV:n käsiteltäväksi 
yhteisen päätöksen tekemisen jälkeen.
Ryhmävalvojan tehtävää hoitaa EVLEV:n 
päätöksessä yksilöity 
valvontaviranomainen. Päätös on 
toimitettava ryhmälle ja 
valvontaviranomaisten kollegiolle.

Or. en

Tarkistus 235

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 53 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
247 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ilmenee merkittäviä vaikeuksia, jotka 
liittyvät tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden soveltamiseen, 
komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään kyseiset 
perusteet.".

Jos ilmenee merkittäviä vaikeuksia, jotka 
liittyvät tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden soveltamiseen, 
komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään tarkemmin kyseiset 
perusteet.".

Or. en
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Tarkistus 236

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos ryhmävalvoja ei hoida 1 kohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä tai kollegion jäsenet 
eivät tee yhteistyötä tässä kohdassa 
edellytetyssä laajuudessa, kuka tahansa 
asianomaisista valvontaviranomaisista voi 
saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja 
pyytää siltä apua asetuksen (EU) 
N:o…/2010 [EVLEV-asetus] 19 artiklan 
mukaisesti. EVLEV voi toimia tällaisissa 
tapauksissa asetuksen kyseisen asetuksen
11 artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

"Jos ryhmävalvoja ei hoida 1 kohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä tai
valvontaviranomaisten kollegion jäsenet 
eivät tee yhteistyötä tässä kohdassa 
edellytetyssä laajuudessa, kuka tahansa 
asianomaisista valvontaviranomaisista voi 
saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi ja 
pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o
1094/2010 19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan
mukaisesti. EVLEV voi toimia tällaisissa 
tapauksissa kyseisen asetuksen 19 artiklan
nojalla saamiensa valtuuksien mukaisesti.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan EVLEV-asetuksen 21 artiklaan.

Tarkistus 237

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/13/EY
248 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
"3. Valvontaviranomaisten kollegion 
jäseniä ovat ryhmävalvoja ja kaikkien 
sellaisten jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset, joissa kaikkien 
tytäryritysten pääkonttori sijaitsee, sekä
EVLEV.".
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Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan EVLEV-asetuksen 21 artiklaan.

Tarkistus 238

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Korvataan 4 kohdan toinen ja kolmas
alakohta seuraavasti:

(b) Korvataan 4 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

"Jos koordinointijärjestelyistä ilmenee 
eriäviä näkemyksiä, kuka tahansa 
valvontaviranomaisten kollegion jäsenistä 
voi saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi.

"Jos koordinointijärjestelyistä ilmenee 
eriäviä näkemyksiä, kuka tahansa 
valvontaviranomaisten kollegion jäsenistä 
voi saattaa asian EVLEV:n käsiteltäväksi
ja pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan 
mukaisesti. EVLEV voi toimia tällaisissa 
tapauksissa kyseisen asetuksen 
19 artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti. Asianomaisten 
valvontaviranomaisten on pidettävä 
kyseistä päätöstä lopullisena ja 
sovellettava sitä.".

Or. en

Tarkistus 239

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ryhmävalvojan on asianomaisia 
valvontaviranomaisia kuultuaan otettava 
asianmukaisesti huomioon EVLEV:n 
mahdollisesti antama lausunto kahden 

Poistetaan.
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kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta, ennen lopullisen 
päätöksensä tekoa. Päätöksessä on 
ilmoitettava kaikki syyt, joiden perusteella 
se on tehty, ja siinä on annettava selitys, 
jos EVLEV:n mahdollisesti antamasta 
lausunnosta poiketaan merkittävästi. 
Ryhmävalvojan on toimitettava päätös 
muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille.".

Or. en

Tarkistus 240

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 5 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
"Koordinointijärjestelyissä voidaan 
antaa lisätehtäviä ryhmävalvojalle, 
muille valvontaviranomaisille tai 
EVLEV:lle, jos tällä tehostetaan ryhmän 
valvontaa eikä heikennetä 
valvontaviranomaisten kollegion 
jäsenten valvontatoimia näiden 
yksittäisten tehtävien osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
ryhmävalvojalle ja muille 
valvontaviranomaisille tällä direktiivillä 
annettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.".

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan EVLEV-asetuksen 21 artiklaan.
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Tarkistus 241

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka 
koskevat kollegioiden toimintaa. 

6. EVLEV laatii valvontaviranomaisten 
kollegioiden toimintaa koskevat 
suuntaviivat niiden työskentelyä 
koskevien kattavien arvioiden 
perusteella niiden yhtenäistämisen tason 
arvioimiseksi. Tällaisia arvioita 
laaditaan vähintään joka kolmas vuosi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ryhmävalvoja toimittaa EVLEV:lle
arvioiden kannalta asiaankuuluvat 
tiedot valvontaviranomaisten kollegion 
toiminnasta ja mahdollisesti kohdatuista 
vaikeuksista.

Kyseiset tekniset 
täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EVLEV-
asetus] 15 artiklan mukaisesti. EVLEV:n 
on laadittava teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 
ja laadittava komissiolle toimitettavat 
tarkistettujen standardien luonnokset 
vähintään kolmen vuoden välein.

Jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten välisen 
koordinoinnin johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV voi laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään 
valvontaviranomaisten kollegioiden 
toimintaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 242

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
248 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

7. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä 1–6 kohdassa tarkoitetun 
ryhmävalvonnan koordinoimiseksi, 
mukaan lukien merkittävän sivukonttorin 
määritelmä.".

7. Jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten välisen 
koordinoinnin johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään 1–6 kohdassa 
tarkoitetun ryhmävalvonnan
koordinointijärjestelyjä, mukaan lukien 
merkittävän sivukonttorin määritelmä.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 243

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 54 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
249 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Korvataan 249 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Sen varmistamiseksi, että 
valvontaviranomaisilla, ryhmävalvoja 
mukaan luettuna, on käytössään sama 
määrä merkityksellisiä tietoja, niiden on 
toimitettava toisilleen tällaiset tiedot, 
jotta voidaan antaa muille 
viranomaisille mahdollisuus suorittaa 
tämän direktiivin mukaiset 
valvontatehtävät ja helpottaa niiden 
suorittamista, sanotun kuitenkaan 
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rajoittamatta kyseisten viranomaisten 
velvollisuuksia ja riippumatta siitä, 
ovatko ne samasta jäsenvaltiosta. 
Asianomaisten valvontaviranomaisten ja 
ryhmävalvojan on tältä osin toimitettava 
viipymättä toisilleen kaikki 
merkitykselliset tiedot niin pian kuin ne 
ovat saatavilla tai vaihdettava tietoja 
pyydettäessä. Tässä alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät 
esimerkiksi tiedot ryhmän ja 
valvontaviranomaisten toimista sekä 
ryhmän toimittamat tiedot.".

Or. en

Perustelu

Tiedonpyyntövelvoitetta ei ollut ennen, ja sitä tarvitaan uutta 1 a kohtaa varten.

Tarkistus 244

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 55 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
249 artikla – 1 a kohta 

Komission teksti Tarkistus

"1 a. Jos jokin valvontaviranomainen ei ole 
toimittanut merkityksellisiä tietoja tai 
yhteistyötä ja erityisesti merkityksellisten 
tietojen vaihtoa, on evätty tai siihen ei ole 
vastattu kohtuullisessa ajassa, 
valvontaviranomaiset voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua.

"1 a. Jos jokin valvontaviranomainen ei ole 
toimittanut merkityksellisiä tietoja tai 
yhteistyötä ja erityisesti merkityksellisten 
tietojen vaihtoa, on evätty tai siihen ei ole 
vastattu kahden viikon kuluessa, 
valvontaviranomaiset voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi.

Jos asia saatetaan EVLEV:n käsiteltäväksi, 
se voi toimia asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EVLEV-asetus] 19 artiklan nojalla 
saamiensa valtuuksien mukaisesti sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta SEUT-
sopimuksen 258 artiklan määräysten 
soveltamista.".

Jos asia saatetaan EVLEV:n käsiteltäväksi, 
se voi toimia asetuksen (EU) N:o
1094/2010 19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan
nojalla saamiensa valtuuksien mukaisesti 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT-
sopimuksen 258 artiklan määräysten 
soveltamista.".

Or. en
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Tarkistus 245

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 56 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
249 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, mitä tietoja 
ryhmävalvojan on järjestelmällisesti 
kerättävä ja levitettävä muille 
asianomaisille valvontaviranomaisille tai 
mitä tietoja muiden asianomaisten 
valvontaviranomaisten on toimitettava 
ryhmävalvojalle.

"3. Jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten välisen 
koordinoinnin johdonmukainen 
yhdenmukaistaminen, EVLEV laatii 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia,
joissa määritetään
mitä tietoja ryhmävalvojan on 

järjestelmällisesti kerättävä ja levitettävä
muille asianomaisille 
valvontaviranomaisille tai mitä tietoja 
muiden asianomaisten 
valvontaviranomaisten on toimitettava 
ryhmävalvojalle;

Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään, mitkä tiedot 
ovat ryhmätason valvonnan kannalta 
keskeisiä tai merkityksellisiä, jotta 
valvontaviranomaisten ilmoitusmenettelyt 
olisivat lähempänä toisiaan.".

mitkä tiedot ovat ryhmätason valvonnan 
kannalta keskeisiä tai merkityksellisiä, jotta 
valvontaviranomaisten ilmoitusmenettelyt 
olisivat lähempänä toisiaan.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2012.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en
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Tarkistus 246

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 56 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
249 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään tämän artiklan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä,
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 
kuuluvien seikkojen ja erityisesti niiden
mallien ja menettelyjen osalta, joita 
käytetään tietojen toimittamisessa 
ryhmävalvojalle, ja sen menettelyn osalta,
jota noudatetaan tässä artiklassa säädetyssä 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä ja tietojenvaihdossa.

"4. Jotta voidaan varmistaa 
valvontaviranomaisten välisen 
koordinoinnin yhdenmukaiset
soveltamisedellytykset, EVLEV voi laatia 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten 
lomakkeiden, mallien ja menettelyjen
laatimiseksi, joita käytetään tietojen 
toimittamisessa ryhmävalvojalle sekä 
menettelyssä, jota noudatetaan tässä 
artiklassa säädetyssä 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä ja tietojenvaihdossa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti. 
EVLEV:n on laadittava komissiolle
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 247

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 57 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
254 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(57) Korvataan 254 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

" 2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
niiden ryhmävalvonnan harjoittamisesta 
vastaavilla viranomaisilla on oikeus saada 
kaikki ryhmävalvonnan kannalta 
merkitykselliset tiedot riippumatta 
asianomaisen yrityksen luonteesta.
35 artiklaa ja 308 a artiklan 1 kohtaa 
soveltuvin osin."

Or. en

Tarkistus 248

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 58 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
255 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos toiselle valvontaviranomaiselle
esitetty pyyntö tämän kohdan mukaisen 
tarkastuksen suorittamisesta on evätty tai 
siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa
tai jos pyynnön esittäneen 
valvontaviranomaisen pyyntö osallistua
tarkastukseen kolmannen alakohdan nojalla
on evätty tai siihen ei ole vastattu 
kohtuullisessa ajassa, pyynnön esittänyt 
viranomainen voi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV-
asetus] 19 artiklan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

"Jos toiselle valvontaviranomaiselle
esitettyyn pyyntöön tämän kohdan 
mukaisen tarkastuksen suorittamisesta ei 
ole vastattu kahden viikon kuluessa tai jos
valvontaviranomaista käytännössä 
kielletään käyttämästä oikeuttaan
osallistua tarkastukseen kolmannen 
alakohdan mukaisesti, pyynnön esittänyt 
viranomainen voi saattaa asian EVLEV:n 
käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan
1–3 ja 6 kohdan mukaisesti. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

Or. en
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Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan 33 ja 38 artiklan sekä Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 249

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 58 kohta
Direktiivi 2008/138/EY
255 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"EVLEV:llä on asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 21 artiklan mukaisesti oikeus 
osallistua paikalla toteutettaviin 
tarkastuksiin, jos ne ovat kahden tai 
useamman valvontaviranomaisen yhdessä 
suorittamia."

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan 33 ja 38 artiklan sekä Omnibus I -direktiivin 5 artiklan 10 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 250

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 59 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
256 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
osakasyrityksenä olevat vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset tai
vakuutushallintayhtiöt julkistavat 
vuosittain vakavaraisuutta ja taloudellista 
tilaa koskevan kertomuksen ryhmän 
tasolla. Sovelletaan 51, 53, 54 ja 55 
artiklaa sekä 308 a artiklan 4 kohtaa
soveltuvin osin."

"1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
osakasyrityksenä olevat vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset,
vakuutushallintayhtiöt ja rahoitusalan 
sekaholdingyhtiöt julkistavat vuosittain 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 
koskevan kertomuksen ryhmän tasolla.
Sovelletaan 51, 53, 54 ja 55 artiklaa 
soveltuvin osin."
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Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan rahoitusvakuusdirektiivin tarkistetun version kanssa.

Tarkistus 251

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 59 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
256 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin, 
mitä tietoja on julkistettava ja miten ne on 
julkistettava, kun kyse on yhdestä 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 
koskevasta kertomuksesta.".

4. Komissio hyväksyy 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään tarkemmin, mitä tietoja on 
julkistettava, kun kyse on yhdestä 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 
koskevasta kertomuksesta.

Or. en

Perustelu

Teksti yhdenmukaistetaan rahoitusvakuusdirektiivin tarkistetun version kanssa.

Tarkistus 252

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 59 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
256 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään tämän artiklan, 
sellaisena kuin se on täydennettynä tämän 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä, 
soveltamisedellytykset kyseisten 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan 

"5. Jotta voidaan varmistaa ryhmän 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa
koskevan kertomuksen yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia menettelyistä, joita on 
noudatettava, sekä lomakkeista ja 
malleista, joita on käytettävä ryhmän 
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kuuluvien seikkojen ja erityisesti tässä 
artiklassa säädettyjen ryhmän 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 
koskevien kertomusten julkistamisessa
käytettävien mallien osalta.

vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa
koskevien kertomusten julkistamisessa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/… 
[EVLEV-asetus] 15 artiklan mukaisesti.

EVLEV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2012.

EVLEV:n on laadittava komissiolle
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.".

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 253

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 59 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
256 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"256 a artikla

Ryhmän rakenne
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset 
julkistavat vakuutus- tai 
jälleenvakuutusryhmän tasolla vuosittain 
oikeudellisen rakenteen sekä hallinto- ja 
organisaatiorakenteen, mukaan luettuina 
kaikki ryhmään kuuluvat säännellyt 
yritykset, sääntelemättömät yritykset ja 
sivukonttorit.".

Or. en
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Tarkistus 254

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 60 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
258 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
koordinoimiseksi.".

"3. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
koordinoimiseksi.".

Or. en

Tarkistus 255

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 61 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
259 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EVLEV:n on annettava Euroopan 
parlamentille vuosittain raportti asetuksen
(EU) N:o …/… [EVLEV-asetus] 
35 artiklan mukaisesti.

1. EVLEV:n on annettava Euroopan 
parlamentille vuosittain raportti asetuksen
(EU) N:o 1094/2010 50 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 256

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Tarkastuksen suorittaa se 
valvontaviranomainen, joka toimisi 

"Tarkastuksen suorittaa se 
valvontaviranomainen, joka toimisi 
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ryhmävalvojana, jos 247 artiklan 2 kohdan 
perusteita sovellettaisiin, joko 
emoyrityksen tai jonkin unionissa 
toimiluvan saaneen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan, paitsi jos komissio on 
aiemmin todennut asianomaisen 
kolmannen maan vastaavuuden. Kyseisen 
valvontaviranomaisen on näin toimiessaan 
kuultava asiasta muita asianomaisia 
valvontaviranomaisia sekä EVLEV:tä 
ennen kuin se tekee asiasta päätöksen.".

ryhmävalvojana, jos 247 artiklan 2 kohdan 
perusteita sovellettaisiin, (jäljempänä 
"virkaa toimittava ryhmävalvoja") joko 
emoyrityksen tai jonkin unionissa 
toimiluvan saaneen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan, paitsi jos komissio on 
aiemmin todennut asianomaisen 
kolmannen maan vastaavuuden tai 
väliaikaisen vastaavuuden. Virkaa 
toimittavan ryhmävalvojan on toimittava 
yhteistyössä EVLEV:n kanssa asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Ennen kuin virkaa toimittava 
ryhmävalvoja tekee vastaavuutta 
koskevan päätöksen, sen on EVLEV:n 
avustamana näin toimiessaan kuultava 
asiasta muita asianomaisia 
valvontaviranomaisia. Päätös on tehtävä 
2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
perusteiden mukaisesti. Virkaa toimittava 
ryhmävalvoja ei saa tehdä kolmannesta 
maasta päätöstä, joka on ristiriidassa 
kyseisestä kolmannesta maasta aiemmin 
tehdyn päätöksen kanssa.
Jos valvontaviranomaiset ovat eri mieltä 
toisen alakohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä, ne voivat saattaa asian 
EVLEV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä 
apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
19 artiklan 1–3 ja 6 kohdan mukaisesti 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
virkaa toimittava ryhmävalvoja on 
ilmoittanut päätöksestä. EVLEV voi 
toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen 
artiklan nojalla saamiensa valtuuksien 
mukaisesti.".

Or. en
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Tarkistus 257

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään perusteet sen 
arvioimiseksi, vastaako kolmannessa 
maassa ryhmien valvontaan sovellettava
vakavaraisuusjärjestely tässä osastossa 
säädettyä järjestelyä.

2. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään perusteet sen arvioimiseksi, 
vastaako kolmannessa maassa ryhmien 
valvontaan sovellettava
valvontajärjestelmä tässä osastossa 
säädettyä järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 258

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Jos kolmas maa täyttää 2 kohdan 
mukaisesti hyväksytyt perusteet, komissio 
voi 301 a artiklan mukaisesti ja EVLEV:n 
avustamana asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan
valvontajärjestelmä vastaa tässä osastossa 
säädettyä järjestelmää.
Näitä päätöksiä on tarkasteltava 
säännöllisesti tässä osastossa säädetyn 
valvontajärjestelmän ja kolmannessa 
maassa sovellettavan 
valvontajärjestelmän mahdollisten 
muutosten huomioon ottamiseksi.
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EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.
Kun komissio on tehnyt ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti kolmatta maata 
koskevan päätöksen, kyseinen päätös on 
tunnustettava 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen kannalta sitovaksi.".

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettely on saatettava Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Avoimuuteen liittyvistä 
syistä on julkistettava vastaavat kolmannet maat.

Tarkistus 259

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Poiketen siitä, mitä 261 artiklan 1 
kohdassa, 262 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä kohdassa ja 263 artiklan 
toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat siirtymäkauden aikana turvautua 
kolmannen maan valvontaviranomaisten 
harjoittamaan ryhmävalvontaan. 
Siirtymäkausi saa kestää enintään viisi 
vuotta 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. Tätä poikkeusta sovelletaan vain 
silloin, kun komissio on tehnyt 5 kohdan 
mukaisesti päätöksen, jossa todetaan, että 
kyseinen kolmas maa on täyttänyt tietyt 
ehdot.". 

"4. Jos komission 5 kohdan mukaisesti 
tekemässä päätöksessä todetaan, ettei 
kolmannen maan valvontajärjestelmä 
täytä väliaikaista vastaavuusvaatimusta, 
sovelletaan 262 artiklaa.

Jos komission 3 kohdan mukaisesti 
tekemässä päätöksessä todetaan, ettei 
kolmannen maan valvontajärjestelmä 
täytä vastaavuusvaatimusta, sovelletaan 
262 artiklaa.".
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Or. en

Tarkistus 260

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 4 kohdan 
mukaisen siirtymäkauden pituus, joka voi 
olla lyhyempi kuin viiden vuoden 
enimmäispituus, ja ehdot, jotka
kolmannen maan on täytettävä. Kyseisten 
ehtojen on katettava 
valvontaviranomaisten antamat 
sitoumukset, niiden yhtenäistäminen 
vastaavan järjestelmän kanssa tietyn 
jakson kuluessa, järjestelmän nykyinen 
tai suunniteltu sisältö sekä yhteistyöhön, 
tietojenvaihtoon ja 
salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat."

5. Rajoittamatta 4 kohdan 
toisen alakohdan soveltamista komissio 
voi 301 a artiklan mukaisesti ja rajoitetun 
ajan ja EVLEV:n avustamana asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan
valvontajärjestelmä, jota sovelletaan 
yrityksiin, joiden kotipaikka on kyseisessä 
kolmannessa maassa, vastaa väliaikaisesti 
tässä osastossa säädettyä järjestelmää, jos 
kyseinen kolmas maa on täyttänyt 
vähintään seuraavat ehdot:

a) kolmas maa on antanut Euroopan 
unionille kirjallisia sitoumuksia sellaisen 
valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta 
ja soveltamisesta, joka voidaan arvioida 
vastaavaksi 3 kohdan mukaisesti ennen 
tämän ajanjakson päättymistä;
b) kolmas maa on ottanut käyttöön 
lähentymisohjelman täyttääkseen kyseisen 
sitoumuksen;
c) kyseisen sitoumuksen täyttämiseksi on 
osoitettu riittävästi resursseja;
d) kolmannen maan valvontajärjestelmä 
on riskiperusteinen ja perustuu varojen ja 
velkojen markkina-arvostukseen;
e) luottamuksellisten valvontatietojen 
vaihtamiseksi on tehty sopimuksia 
264 artiklan mukaisesti;
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f) kolmannen maan arvioidaan 
noudattavan Kansainvälisen 
vakuutusvalvojien järjestön (International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) hyväksymiä perusperiaatteita, 
periaatteita ja standardeja.
Väliaikaista vastaavuutta koskevissa 
päätöksissä on otettava huomioon 
komission 177 artiklan mukaisesti 
antamat kertomukset. Näitä päätöksiä 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen 
asianomaisen kolmannen maan 
edistymistä koskevien kertomusten 
perusteella. Kertomukset esitetään 
komissiolle ja EVLEV:lle, jotka arvioivat 
ne puolen vuoden välein.
EVLEV julkistaa luettelon kaikista tässä 
artiklassa tarkoitetuista kolmansista 
maista verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja ehtoja.
Kun komissio on tehnyt ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti kolmatta maata 
koskevan päätöksen, kyseinen päätös on 
tunnustettava 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen kannalta sitovaksi."

Or. en

Tarkistus 261

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – e alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tehdä 4 kohdassa 
tarkoitettuja kolmansien maiden 
toiminnan vakauden valvontajärjestelyjä 

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettu ajanjakso 
on viisi vuotta 310 artiklassa tarkoitetusta 
päivästä tai kestää siihen päivään saakka, 
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koskevan päätöksen, jonka mukaan 
kolmas maa on täyttänyt 4 kohdassa ja 
delegoidussa säädöksessä vahvistetut 
ehdot.

jona kyseisen kolmannen maan 
valvontajärjestelmä on 3 kohdan 
mukaisesti katsottu tässä osastossa 
säädettyä järjestelmää vastaavaksi, kumpi 
sitten onkin aikaisempi."

Kyseiset päätökset on tehtävä Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
kuulemisen jälkeen 301 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen. Päätöksiä tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen."

Or. en

Tarkistus 262

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 62 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/138/EY
260 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään kohta seuraavasti:
"6 a. Jos 5 kohdan mukaisesti tehdään 
päätös, jossa todetaan, että kolmannen 
maan valvontajärjestelmä on 
väliaikaisesti vastaava, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa 261 artiklaa. EVLEV antaa 
ohjeita varmistaakseen, että tätä kohtaa 
sovelletaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti jäsenvaltioissa 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin tavoin 
noudattamaan kyseisiä ohjeita. Jos 
jäsenvaltio päättää jättää soveltamatta 
261 artiklaa johonkin ryhmään, mikään 
muu jäsenvaltio ei saa soveltaa kyseistä 
artiklaa kyseiseen ryhmään.". 

Or. en
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Tarkistus 263

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 63 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
262 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 260 artiklassa tarkoitettua vastaavaa 
valvontaa ei ole, jäsenvaltioiden on 
sovellettava vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiin jompaakumpaa 
seuraavista:

1. Jos 260 artiklassa tarkoitettua vastaavaa 
valvontaa ei ole tai jos jäsenvaltiot jättävät 
260 artiklan 7 kohdan mukaisesti 
soveltamatta 261 artiklaa, kun on kyse 
väliaikaisesta vastaavuudesta, 
jäsenvaltioiden on sovellettava vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksiin jompaakumpaa 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 260 artiklan 7 kohtaa koskevasta tarkistuksesta. 

Tarkistus 264

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 64 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/138/EY
218–235 artikla, 244–258 artikla ja 308 a artiklan 9 kohta soveltuvin osin

Komission teksti Tarkistus

a) 218–235 artiklaa, 244–258 artiklaa ja 
308 a artiklan 9 kohtaan soveltuvin osin;

a) 218–235 artiklaa ja 244–258 artiklaa 
soveltuvin osin;

Or. en

Tarkistus 265

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 67 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(67) Poistetaan 301 artiklan 3 kohta. (67) Poistetaan 301 artiklan 2 ja 3 kohta.

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettely korvataan delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 266

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi tämän direktiivin voimaantulosta 
lukien valta antaa 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 ja 308 b artiklassa tarkoitettuja
delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 
301 b artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteisen sopimuksen mukainen sanamuoto, johon on tehty ajoitusta koskevia muutoksia 
(4 vuotta 5 vuoden sijaan, 3+3 kuukautta 2+1 kuukauden sijaan).
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Tarkistus 267

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään 17, 37, 50, 56, 109 a, 172, 
216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 
258 ja 260 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle neljän vuoden ajaksi ... 
päivästä ...kuuta ...*. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen neljän vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
_____________
* EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Yhteisen sopimuksen mukainen sanamuoto, johon on tehty ajoitusta koskevia muutoksia 
(4 vuotta 5 vuoden sijaan, 3+3 kuukautta 2+1 kuukauden sijaan).

Tarkistus 268

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 17, 37, 50, 
56, 109 a, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 
245, 247, 256, 258 ja 260 artiklassa 
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tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Yhteisen sopimuksen mukainen sanamuoto, johon on tehty ajoitusta koskevia muutoksia 
(4 vuotta 5 vuoden sijaan, 3+3 kuukautta 2+1 kuukauden sijaan).

Tarkistus 269

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 301 b ja 
301 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Edellä olevan 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 
216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 
258 ja 260 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Yhteisen sopimuksen mukainen sanamuoto, johon on tehty ajoitusta koskevia muutoksia 
(4 vuotta 5 vuoden sijaan, 3+3 kuukautta 2+1 kuukauden sijaan).

Tarkistus 270

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 b artikla

Komission teksti Tarkistus

301 b artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 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 ja 308 b artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle 
viimeistään kuukautta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sisällytetty 301 a artiklaan sovitun sanamuodon mukaisesti.
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Tarkistus 271

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 68 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
301 c artikla

Komission teksti Tarkistus

301 c artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitettuun määräaikaan mennessä, se 
ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.".

Or. en

Perustelu

Sisällytetty 301 a artiklaan sovitun sanamuodon mukaisesti.
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Tarkistus 272

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Delegoiduissa säädöksissä määritettävät 
siirtymäkauden toimenpiteet

Vakuutus ja jälleenvakuutus

Or. en

Tarkistus 273

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirtymäsäännökset Vaiheistus

Or. en

Tarkistus 274

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, 35 artiklan 5 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
viisi vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. 

1. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
ja valvontaviranomaisten on toteutettava 
1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän 
joulukuuta 2013 välisenä aikana kaikki 
tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettujen lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
noudattamiseksi 1 päivästä tammikuuta 
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2014 alkaen.

Or. en

Tarkistus 275

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, 37 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaista ehtoa, jossa 
edellytetään, että valvontaviranomainen 
on todennut, että kyseisen vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen riskiprofiili 
eroaa merkittävästi 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
perusoletuksista, kun 
vakavaraisuuspääomavaatimus on 
laskettu standardikaavan mukaan, ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kymmenen vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä. Lisäksi 37 artiklan 
2 kohdan vaatimusta, jonka mukaan 37 
artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla 
asetetut lisäpääomavaatimukset on 
laskettava siten, että voidaan varmistaa, 
että yritys noudattaa 101 artiklan 3 
kohtaa, ei sovelleta jaksolla, joka kestää 
enintään kymmenen vuotta alkaen 309 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta päivästä.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen varmistettava, 
että valvontaviranomaisilla on valtuudet 

a) päättää seuraavista:
i) yrityskohtaisten parametrien käytön 
hyväksyntä 104 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti,
ii) oman lisävarallisuuden hyväksyntä 
90 artiklan mukaisesti,
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iii) 95 artiklan 3 alakohdassa tarkoitetun 
oman varallisuuden erien luokittelun 
hyväksyntä,
iv) kokonaisten ja osittaisten sisäisten 
mallien hyväksyntä 112 artiklan 
mukaisesti,
v) välittävän vakuutushallintayhtiön 
oman lisävarallisuuden hyväksyntä 
226 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
vi) 228 artiklassa tarkoitettu päätös,
vii) ryhmänsisäisen mallin hyväksyntä 
231 ja 233 artiklan mukaisesti,
viii) lupa 238 ja 239 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen soveltamiseen 
236 artiklan mukaisesti; 
b) määritellä ryhmävalvonnan taso ja 
soveltamisala III osaston I luvun 2 ja 
3 jakson mukaisesti;
c) päättää vakavaraisuuden laskennassa 
käytettävästä laskentamenetelmästä 
220 artiklan mukaisesti;
d) päättää vastaavuudesta ja 
väliaikaisesta vastaavuudesta 227 artiklan 
ja 260 artiklan mukaisesti;
e) yksilöidä ryhmävalvoja 247 artiklan 
mukaisesti;
f) perustaa kollegio 248 artiklan 
mukaisesti sekä
g) tehdä 262 ja 263 artiklassa tarkoitetut 
päätökset.

Or. en

Tarkistus 276

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, 41 artiklan 1 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kolme vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

3. Rajoittamatta 308 b artiklan 
soveltamista vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on 1 päivästä 
heinäkuuta 2013 alkaen

a) laskettava 
vakavaraisuuspääomavaatimus, 
vähimmäispääomavaatimus ja oman 
varallisuuden määrä sekä määritettävä 
tase ja tuloslaskelma tämän direktiivin 
mukaisesti ja annettava nämä tiedot 
valvontaviranomaisille;
b) annettava valvontaviranomaisille 
35 artiklassa tarkoitetut tiedot; 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta tätä 
vaatimusta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiin, jotka eivät 
noudata täysimääräisesti 35 artiklan 
5 kohdan mukaista vaatimusta 
asianmukaisista järjestelmistä ja 
rakenteista.

Or. en

Tarkistus 277

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 70 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 a artikla – 4–9 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, 51 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kolme vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.

Poistetaan.
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5. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, 75 artiklan 1 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kymmenen vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.
6. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 6 kohdan 
mukaisesti, 76 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kymmenen vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä.
7. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 7 kohdan 
mukaisesti, 94 artiklaa ei sovelleta 
jaksolla, joka kestää enintään kymmenen
vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä.
8. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 8 kohdan 
mukaisesti, 100 artiklan ensimmäistä 
kohtaa, 101 artiklan 3 kohtaa, 102 
artiklaa ja 104 artiklaa ei sovelleta 
jaksolla, joka kestää enintään kymmenen 
vuotta alkaen 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä.
9. Jos komissio on hyväksynyt delegoidun 
säädöksen 308 b artiklan 9 kohdan 
mukaisesti, 218 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta jaksolla, joka kestää enintään 
kymmenen vuotta alkaen 309 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä."

Or. en
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Tarkistus 278

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 71 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
308 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Siirtymäkaudet
Komissio voi hyväksyä 301 a artiklan 
mukaisesti ja 301 b ja 301 c artiklan 
mukaisin edellytyksin delegoituja 
säädöksiä, joissa

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksille tai vakuutus-
ja jälleenvakuutusryhmille, joiden taseen 
loppusumma on alle 500 miljardia euroa 
ja jotka eivät noudata 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
310 artiklassa tarkoitettuna päivänä, 
enintään kahden vuoden lisäajan 
edellyttäen, että nämä yritykset tai ryhmät 
ovat 138 artiklan 2 kohdan ja 142 artiklan 
mukaisesti esittäneet 
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi 
toimenpiteet, jotka ne aikovat tätä varten 
toteuttaa.

a) määritetään 308 a artiklan 1 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja ne 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat järjestelmiä ja rakenteita, jotka 
yrityksillä on oltava käytössä, jotta ne
voivat antaa niiltä edellytetyt 
valvontatarkoituksiin annettavat tiedot, ja 
edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 13 
artiklan, direktiivin 84/641/EY 11 artiklan 
ja direktiivin 2005/68/EY 17 artiklan 
nojalla annettavia lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
tilinpäätöksen laatimista ja asiakirjojen 
toimittamista määrärajoin;

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksille, jotka eivät 
noudata täysimääräisesti 35 artiklan 
5 kohdan ja 55 artiklan 1 kohdan 
mukaisia vaatimuksia asianmukaisista 
järjestelmistä ja rakenteista 310 artiklassa 
tarkoitettuna päivänä, enintään kahden 
vuoden lisäajan. 

b) määritetään 308 a artiklan 2 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuotta, 
mahdollinen siirtymäkauden vaiheistus, 

3. Tuona aikana jäsenvaltiot voivat antaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille, 
jotka eivät noudata täysimääräisesti 
vaatimuksia 51 artiklassa ja 53–
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vaatimus, jonka mukaan sen 
toteamisessa, täyttyvätkö 
lisäpääomavaatimuksen määräämiselle 
37 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla 
asetetut ehdot, on otettava 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen sijasta 
huomioon 308 a artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
perusoletukset, ja lisäpääomavaatimuksen 
laskenta käyttäen standardikaavan 
mukaan määritetyn 
vakavaraisuusvaatimuksen sijasta 
siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
kalibrointi- ja todennäköisyysmääritteitä; 

55 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
julkistamisesta, mahdollisuuden julkistaa 
ainoastaan tiedot, jotka 
täytäntöönpannuista järjestelmistä ja 
rakenteista on mahdollista saada.

c) määritetään 308 a artiklan 3 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus ja ne siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat 
hallintojärjestelmää ja sitä, missä määrin
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava 41–49 artiklassa 
tarkoitettuja järjestelmiä, toimintoja ja
vaatimuksia siirtymäkauden aikana, ja 
edellytetään, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 10 
artiklan, direktiivin 84/641/EY 9 artiklan 
ja direktiivin 2005/68/EY 15 artiklan 
nojalla annettavia lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, joissa 
edellytetään asianmukaista 
hallintojärjestelmää ja sisäistä 
tarkastusta; 

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutus-
ja jälleenvakuutusryhmille, jotka eivät 
noudata täysimääräisesti 254 artiklan 
mukaisia vaatimuksia asianmukaisista 
järjestelmistä ja rakenteista 310 artiklassa 
tarkoitettuna päivänä, enintään kahden 
vuoden lisäajan.

d) määritetään 308 a artiklan 4 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kolmen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja mahdolliset 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat niiden tietojen sisältöä ja 
ajoitusta, jotka vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten on julkistettava, 
ja edellytetään, että vakuutus- ja 

5. Tuona aikana jäsenvaltiot voivat antaa
vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmille, 
jotka eivät noudata täysimääräisesti 
vaatimuksia 256 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen julkistamisesta, mahdollisuuden 
julkistaa ainoastaan tiedot, jotka 
täytäntöönpannuista järjestelmistä ja 
rakenteista on mahdollista saada.
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jälleenvakuutusyrityksiä on ainakin 
vaadittava julkistamaan kertomus, jossa 
on yleisluontoinen yhteenveto 51 artiklan 
1 kohdassa luetelluista tiedoista; 
e) määritetään 308 a artiklan 5 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus, sekä varat ja 
velat, joihin on sovellettava arvostusta
koskevia siirtymäkauden vaatimuksia, ja 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat määritettyjen varojen ja velkojen 
arvostuksessa käytettäviä menetelmiä ja 
oletuksia, ja edellytetään, että vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava ainakin niitä kyseisten 
varojen ja velkojen arvostamista koskevia 
jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka olivat 
voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012;

6. Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat 
erät, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja jotka täyttävät jäljempänä 
esitetyt edellytykset, sijoitetaan 94 artiklan 
1 kohtaa ja 230 artiklaa sovellettaessa 
luokkaan 1 enintään 10 vuoden ajaksi 
310 artiklassa tarkoitetusta päivästä:

f) määritetään 308 a artiklan 6 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 
vaiheistus ja ne siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
laskennassa siirtymäkauden aikana 
käytettäviä metodiikkoja ja oletuksia, ja 
edellytetään, että , jotka yrityksillä on 
oltava käytössä antaakseen niiltä 
edellytetyt valvontatarkoituksiin 
annettavat tiedot, ja joissa edellytetään, 
että vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
on noudatettava ainakin niitä direktiivin 
2002/83/EY 20 artiklan, direktiivin 
73/239/EY 15 artiklan ja direktiivin 
2005/68/EY 32 artiklan nojalla annettavia 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
vakuutusteknisen vastuuvelan 
muodostamista;

a) erä on toissijainen kaikkien 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien sekä 
etuoikeudettomien saatavien haltijoiden 
saataviin nähden;

g) määritetään 308 a artiklan 7 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, siirtymäkauden 

b) erä on maksettavissa takaisin tai 
lunastettavissa ainoastaan vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen valinnan 
mukaan, eikä siihen saa kuulua 
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vaiheistus, oman varallisuuden erät, 
joihin sovelletaan siirtymäkauden 
vaatimuksia, ja siirtymäkauden 
vaatimukset, jotka koskevat oman 
varallisuuden erien luokittelua ja joita 
sovelletaan kyseisiin määritettyihin oman 
varallisuuden eriin, ja edellytetään, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
siirtymäkauden aikana noudatettava 
ainakin niitä direktiivin 2002/83/EY 
27 artiklan, direktiivin 73/239/ETY 16 
artiklan ja direktiivin 2005/68/EY 
36 artiklan nojalla annettavia lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat oman varallisuuden eriä;

rajoitettuja kannustimia maksaa erä 
takaisin tai lunastaa se ennen kuin erän 
liikkeeseenlaskemisesta on kulunut 
10 vuotta; erän takaisinmaksulle tai 
lunastamiselle on saatava etukäteen 
valvontaviranomaisten hyväksyntä;

h) määritetään 308 a artiklan 8 kohdan 
osalta siirtymäkauden pituus, joka voi olla 
lyhyempi kuin kymmenen vuoden 
enimmäispituus, mahdollinen 
siirtymäkauden vaiheistus ja mahdolliset 
siirtymäkauden vaatimukset, jotka 
koskevat siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskentaa ja käyttöä. Siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskenta voi merkitä muutoksia niihin 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
standardikaavan painotuksiin,
skenaarioihin, korrelaatiokertoimiin ja 
parametreihin, joita sovellettaisiin 
muussa tapauksessa. Delegoidussa 
säädöksessä on myös edellytettävä, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
noudatettava siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimusta, joka ei 
ylitä vakavaraisuuspääomavaatimusta 
eikä alita määrää, joka saadaan 
laskemalla yhteen 
vähimmäispääomavaatimus ja 50 
prosentin osuus 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja 
vähimmäispääomavaatimuksen välisestä 
erotuksesta;

c) erään ei liity rasituksia, eikä erä saa 
liittyä mihinkään muuhun liiketoimeen,
joka yhdessä kyseisen erän kanssa 
tarkasteltuna voisi johtaa siihen, että erä 
ei täytä 94 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa asetettuja 
vaatimuksia;

i) määritetään 308 a artiklan 9 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 220–229, 
230–233 ja 235 artiklassa ryhmän 
vakavaraisuuden laskentamenetelmien 

d) erä on kokonaan maksettu ja 
eräpäivätön ja se kattaa tappiot toimintaa 
keskeyttämättä; e) erän yhteydessä on 
mahdollisuus peruuttaa kyseistä erää 
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osalta määritetyssä ryhmän 
vakavaraisuuden laskennassa käytettävän 
laskentamenetelmän valintaan ja yleisiin 
periaatteisiin. Delegoiduissa säädöksissä 
voidaan määrittää myös muutokset, jotka 
liittyvät ryhmän vakavaraisuuden 
laskentaan 213 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun ryhmävalvonnan 
yhteydessä, jos vastaavaa valvontaa ei ole 
262 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 
Kyseiste ryhmän omien varojen 
laskentaan ja ryhmän 
vakavaraisuuspääomavaatimukseen 
tehtävien muutosten on johduttava 
sellaisista omien varojen luokittelua ja 
vakavaraisuuspääomavaatimusta 
koskevista siirtymäkauden vaatimuksista, 
joita sovelletaan yksittäisten vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten tasolla 308 a 
artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana. Delegoidussa 
säädöksessä on edellytettävä, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 
varmistettava, että hyväksyttävät omat 
varat ovat saatavilla ryhmän tasolla 
ottaen huomioon 308 a artiklan 7 kohdan 
mukaiset siirtymäsäännökset. Kyseisten 
hyväksyttävien omien varojen on 
vastattava ainakin ryhmän 
vakavaraisuusvaatimusta, joka on 
laskettava 308 a artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
laskentamenetelmän tai siirtymäkauden 
vakavaraisuuspääomavaatimuksen 
määrän mukaan;

koskevien korkojen tai osinkojen maksu 
tai lykätä sitä rahoitusmarkkinoiden 
ongelmatilanteissa.

j) määritetään 254 artiklan 2 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 
ryhmävalvonnan harjoittamisesta
vastaaville viranomaisille esitettäviin 
tietoihin ja johtuvat yksittäisten vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritysten tasolla 
noudatettavia valvontaviranomaisten 
ilmoitusmenettelyjä koskevista 
vaatimuksista, joita sovelletaan 308 a 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana; 

7. Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat 
erät, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
309 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivää ja jotka täyttävät jäljempänä 
esitetyt edellytykset, sijoitetaan 94 artiklan 
2 kohtaa ja 230 artiklaa sovellettaessa 
luokkaan 2 enintään 10 vuoden ajaksi 
310 artiklassa tarkoitetusta päivästä:
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k) määritetään 256 artiklan 1 kohdan 
osalta muutokset, jotka liittyvät 
julkistettavien tietojen sisältöön ja 
ajoitukseen ja jotka johtuvat yksittäisten 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten 
tasolla noudatettavista tietojen 
julkistamisvaatimuksista, joita sovelletaan 
308 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana."

a) erä on toissijainen kaikkien 
vakuutuksenottajien ja edunsaajien sekä 
etuoikeudettomien saatavien haltijoiden 
saataviin nähden;

b) erä on eräpäivätön tai sen 
alkuperäinen maturiteetti on vähintään 
5 vuotta; erääntymispäivänä pidetään 
ensimmäistä sopimusperusteista 
mahdollisuutta maksaa erä takaisin tai 
lunastaa se; kyseisen erän vaihtamista 
toiseen vähintään samanlaatuiseen oman 
perusvarallisuuden erään tai 
muuntamista sellaiseksi ei pidetä 
takaisinmaksuna tai lunastamisena; 
vaihtamiselle tai muuntamiselle on 
saatava valvontaviranomaisen 
hyväksyntä;
c) erä on maksettavissa takaisin tai 
lunastettavissa ainoastaan vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen valinnan 
mukaan, eikä siihen saa kuulua 
rajoitettuja kannustimia maksaa erä 
takaisin tai lunastaa se ennen kuin erän 
liikkeeseenlaskemisesta on kulunut 
10 vuotta; erän takaisinmaksulle tai 
lunastamiselle on saatava etukäteen 
valvontaviranomaisten hyväksyntä;
d) erään ei liity rasituksia, eikä erä saa 
liittyä mihinkään muuhun liiketoimeen, 
joka yhdessä kyseisen erän kanssa 
tarkasteltuna voisi johtaa siihen, että erä 
ei täytä 94 artiklan 2 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa asetettuja 
vaatimuksia;
e) erä on kokonaan maksettu.
8. Kun on kyse vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksistä, jotka 
sijoittavat uudelleenjärjesteltyihin 
lainoihin perustuviin vaihdantakelpoisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusinstrumentteihin, jotka on 
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laskettu liikkeeseen ennen 1 päivää 
tammikuuta 2011, 135 artiklan 2 kohdan 
1 a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 
sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2014, 
mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että 
uusia suojattavia vastuita lisätään tai 
korvataan 31 päivän joulukuuta 2014 
jälkeen. 
9. Kolmannet maat, jotka soveltavat 
lainsäädäntöä, joka on tunnustettu tätä 
direktiiviä vastaavaksi, voivat soveltaa 
tässä artiklassa säädettyjä siirtymäkauden 
toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 279

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 72 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
309 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(72) Korvataan 309 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

(72) Korvataan 309 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava 4, 10, 13, 18, 23, 26–32, 34–
49, 51–55, 67, 68, 71, 72, 74–85, 87–91, 
93–96, 98, 100–110, 112, 113, 115–126, 
128, 129, 131–134, 136–142, 144, 146, 
148, 162–167, 172, 173, 178, 185, 190, 
192, 210–233, 235–240, 243–258, 260–
263, 265, 266, 303 ja 304 artiklan sekä 
liitteiden III ja IV noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012.

"Jäsenvaltioiden on saatettava 4, 10, 13 ja 
14 artiklan, 17 artiklan 3 kohdan, 18, 23,
26–32, 34–49, 51–55 artiklan, 58 artiklan 
8 kohdan, 67, 68, 71, 72, 74–85, 87–91, 
93–96, 98, 100–110, 112, 113, 115–126, 
128, 129, 131–134, 136–142, 143, 144, 
146, 148, 162–167, 172, 173, 178, 185, 
190, 192, 210–233, 235–240, 243–258, 
260–263, 265, 266, 303 ja 304 artiklan 
sekä liitteiden III ja IV noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2012. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.
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Or. en

Perustelu

Luetteloon olisi sisällytettävä myös 14 artikla (toimilupa). Lisäksi teksti yhdenmukaistetaan 
311 artiklan kanssa.

Tarkistus 280

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 73 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
310 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(73) Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa päivämäärä "1 päivästä 
marraskuuta 2012" päivämäärällä 
"1 päivästä tammikuuta 2013". 

(73) Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa päivämäärä "1 päivästä 
marraskuuta 2012" päivämäärällä 
"1 päivästä tammikuuta 2014". 

Or. en

Tarkistus 281

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 74 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
311 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 308 a ja 308 b artiklaa 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

"Sen 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 
25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 
149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302 ja 
305–308 artiklaa sekä liitteitä I, II, V, VI ja 
VII sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2013".

"Sen 1–3, 5–9, 11 ja 12 artiklaa, 15 
artiklaa–17 artiklan 2 kohtaa, 19–22, 24, 
25, 33 ja 57 artiklaa, 58 artiklan 1 
kohtaa–58 artiklan 7 kohtaa, 59–66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149–161, 168–171, 
174–177, 179–184, 186–189, 191, 193–
209, 267–300, 302 ja 305–308 artiklaa 
sekä liitteitä I, II, V, VI ja VII sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2014.".

Or. en
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Perustelu

Komission pitäisi voida hyväksyä tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet ennen 
soveltamispäivää.

Tarkistus 282

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 76 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
Liite III – A osa – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

"29. kaikissa tapauksissa ja vaihtoehtona 
1–28 kohdassa luetelluille 
vahinkovakuutusyrityksille asetuksessa 
(EY) N:o 1435/2003(*) määritelty 
eurooppaosuuskunta".

"29. jos asianomaisessa jäsenvaltiossa 
sallitaan se, että 
vahinkovakuutustoimintaa harjoittaa 
oikeudelliselta muodoltaan osuuskunta, ja 
vaihtoehtona 1–28 kohdassa luetelluille 
vahinkovakuutusyrityksille asetuksessa 
(EY) N:o 1435/2003(*) määritelty 
eurooppaosuuskunta".

Or. en

Tarkistus 283

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 78 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
Liite III – B osa – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

"29. kaikissa tapauksissa ja vaihtoehtona 
1–28 kohdassa luetelluille 
henkivakuutusyrityksille asetuksessa (EY) 
N:o 1435/2003 määritelty 
eurooppaosuuskunta".

"29. jos asianomaisessa jäsenvaltiossa 
sallitaan se, että henkivakuutustoimintaa 
harjoittaa oikeudelliselta muodoltaan 
osuuskunta, ja vaihtoehtona 1–28 
kohdassa luetelluille 
henkivakuutusyrityksille asetuksessa (EY) 
N:o 1435/2003 määritelty 
eurooppaosuuskunta".

Or. en
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Tarkistus 284

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 80 kohta
Direktiivi 2009/138/EY
Liite III – C osa – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

"29. kaikissa tapauksissa ja vaihtoehtona 
1–28 kohdassa luetelluille 
jälleenvakuutusyrityksille asetuksessa (EY) 
N:o 1435/2003 määritelty 
eurooppaosuuskunta".

"29. jos asianomaisessa jäsenvaltiossa 
sallitaan se, että jälleenvakuutustoimintaa 
harjoittaa oikeudelliselta muodoltaan 
osuuskunta, ja vaihtoehtona 1–28 
kohdassa luetelluille 
jälleenvakuutusyrityksille asetuksessa (EY) 
N:o 1435/2003 määritelty 
eurooppaosuuskunta".

Or. en

Tarkistus 285

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1060/2009 
seuraavasti:
Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Luottoluokituslaitoksen on haettava 
tämän asetuksen mukaista rekisteröintiä 
ennen kuin se voidaan tunnustaa 
direktiivin 2006/48/EY 81 artiklalla tai 
direktiivin 2009/138/EY 109 a artiklalla 
säännellyksi ulkoiseksi 
luottoluokituslaitokseksi, paitsi jos se 
antaa ainoastaan 2 kohdassa 
tarkoitettuja luottoluokituksia."

Or. en
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Perustelu

190 a artiklan lisääminen tekstiin merkitsee muutoksia luottoluokituslaitoksia koskevaan 
asetukseen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 286

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014 kertomuksen, jossa 
esitetään, ovatko Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittaneet tässä 
direktiivissä säädetyt teknisten sääntely-
ja täytäntöönpanostandardien luonnokset 
riippumatta siitä, onko niiden 
toimittaminen pakollista tai 
vapaaehtoista, ja liittää siihen tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 287

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 1 artiklan 1 
kohdan, 2 artiklan 3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 
28, 30, 32, 33, 39, 41 ja 42, 44, 45 ja 46,
52, 53 ja 54, 56, 58, 61 ja 62, 67, 69, 70 
sekä 71–80 kohdan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 31 päivänä 
lokakuuta 2012. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle nämä säännökset 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin 1 artiklan 1 kohdan, 2 artiklan 3, 
6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37,
40–43, 45–47, 53–55, 57, 59, 62 ja 63, 66 
sekä 75–80 kohdan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2012. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle nämä 
säännökset kirjallisina sekä kyseisiä 
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kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 288

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin 2 
artiklan 15 kohtaa ja 2 artiklan 20 kohtaa 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin 2 
artiklan 15 kohtaa, 2 artiklan 20 kohtaa ja 2 
artiklan 59 a kohtaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2013.

Or. en
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PERUSTELUT

Komissio antoi 23. syyskuuta 2009 kolme ehdotusta asetuksiksi Euroopan 
valvontaviranomaisten perustamisesta pankkitoiminnan (EPV), vakuutustoiminnan ja 
eläkkeiden (EVLEV) ja arvopaperimarkkinoiden (EAMV) alalla. Kuukautta myöhemmin eli 
26. lokakuuta 2009 annettiin ehdotus ns. Omnibus-direktiiviksi useimpien alakohtaisten 
direktiivien mukauttamiseksi uuteen rakenteeseen (Omnibus I).

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaa koskevan uuden direktiivin (Solvenssi II) 
julkaiseminen oli lähestymässä, joten sitä päätettiin odottaa ja antaa pian Solvenssi II 
-direktiivin julkaisemisen jälkeen toinen Omnibus-direktiivi (Omnibus II) sen 
mukauttamiseksi EVLEV-asetukseen. Vaikka Solvenssi II -direktiivi julkaistiin lopulta 
17. joulukuuta 2009, komissio antoi Omnibus II -ehdotuksen vasta vuoden 2011 alussa eli 
15 kuukauden kuluttua Omnibus I -ehdotuksen antamisesta.

Esittelijä julkaisi jo 16. maaliskuuta 2011 työasiakirjan, jossa tuotiin esille komission 
ehdotuksen pääkohdat. Työasiakirjaa käsiteltiin ECON-valiokunnan kokouksessa 
21. maaliskuuta 2011.

I Solvenssi II -direktiivin mukauttaminen EVLEV-asetukseen 

1. Delegoidut säädökset, tekniset sääntelystandardit ja tekniset täytäntöönpanostandardit 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan komiteamenettely1 on korvattava delegoiduilla 
säädöksillä (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ja täytäntöönpanosäädöksillä (SEUT-sopimuksen 
291 artikla). Näiden määräysten perusteella Euroopan valvontaviranomaisia koskevissa 
asetuksissa otetaan käyttöön myös tekniset sääntelystandardit ja tekniset 
täytäntöönpanostandardit.

Jotta Solvenssi II -direktiivi voitaisiin saattaa Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, komissio 
ehdotti, että käytettäisiin delegoituja säädöksiä, joita täydennettäisiin useassa tapauksessa 
menettelyseikkoja koskevilla teknisillä täytäntöönpanostandardeilla. Komission ehdotukseen 
ei sisältynyt teknisiä sääntelystandardeja. Esittelijä pitää valitettavana, ettei komissio 
mukauttanut ehdotustaan hyväksyttyyn Omnibus I -tekstiin, kun on kyse delegoitujen tai 
täytäntöönpanosäädösten valinnasta sekä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja 
koskevasta vakiosanamuodosta. Esittelijän mielestä Omnibus I -direktiivin ja Euroopan 
valvontaviranomaisia koskevien asetusten perusteella tarvitaan sekä delegoituja että 
täytäntöönpanosäädöksiä ja EVLEV:lle on myös annettava rooli teknisten sääntelystandardien 
laatimisessa. 

2. Sääntelymenettely
Komissio ei muuttanut Solvenssi II -direktiivin sääntelymenettelyjä, jotka kaikki liittyvät 
yksittäisiä kolmansia maita koskeviin vastaavuuspäätöksiin. Nämäkin säännökset on 
mukautettava Lissabonin sopimukseen. Esittelijä ehdottaa sääntelymenettelyn korvaamista 

                                               
1 EY 202 artiklan ja komiteamenettelypäätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
2006/512/EY, perusteella.
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delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan varmistaa parlamentin valvonta. 

3. EVLEV:n sovittelu
Komission ehdotuksessa EVLEV:lle annetaan sitovat sovitteluvaltuudet, kuten EVLEV-
asetuksen 19 artiklassa säädetään. Aiemmat ei-sitovat Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean kuulemismenettelyt mukautetaan sitovaksi 
sovitteluksi, ja käyttöön otetaan uusia sovittelumenettelyjä. Esittelijän mielestä menettelyjä on 
virtaviivaistettava. Esittelijä on lisännyt EVLEV:n sovitteluvaltuuksia tapauksissa, joissa 
ryhmävalvoja määrittää kolmansien maiden vastaavuuden. 

Ryhmätason päätöksissä esittelijä ehdottaa, että EVLEV:n rooli valvontaviranomaisten 
kollegiossa tunnustetaan EVLEV-asetuksen mukaisesti. 

Päätöksentekomenettelyissä, joissa ryhmävalvoja on mukana, EVLEV-asetuksen 44 artiklassa 
säädetään mukautetusta äänestysmenettelystä, kun EVLEV voi kumota ryhmävalvojan 
päätöksen. Esittelijä täsmentää, mitä tapahtuu, jos äänten määrävähemmistöä edustavat 
jäsenet hylkäävät EVLEV:n sovittelupäätöksen EVLEV:n hallintoneuvostossa. 

4. IORP-direktiivi
Solvenssi II -direktiivillä muutettiin IORP-direktiiviä muun muassa lisäämällä siihen 
mahdollisuus hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Esittelijän mielestä teksti on saatettava vastaamaan Lissabonin sopimusta, sillä 
ehdotusta IORP-direktiivin tarkistamiseksi ei ole vielä tehty, vaikka komissio onkin 
ilmoittanut tekevänsä sellaisen. 

5. Vakuutusedustusdirektiivi
Komission on määrä tarkistaa vakuutusedustusdirektiiviä vuonna 2012. Esittelijä kuitenkin 
ehdottaa EVLEV:n roolin vahvistamista jo tässä direktiivissä, jotta parlamentin intressit 
voidaan tuoda esille varhaisessa vaiheessa. 

II Solvenssi II -direktiiviin tehtävät muutokset 

1. Epälikvidisyyspreemio – 77 a artikla yhdessä 86 artiklan kanssa
Komission ehdotuksessa riskittömään korkokäyrään sisällytetään epälikvidisyyspreemio, kun 
EVLEV havaitsee markkinoiden vaikean likvidisyysjakson. Esittelijä pitää valitettavana, ettei 
komissio täsmentänyt tällaisen preemion soveltamista vaan jätti tärkeitä toimintapoliittisia 
valintoja delegoitujen säädösten tasolle. Esittelijän mielestä EVLEV:llä pitäisi olla merkittävä 
rooli laadittaessa kaavaa, jonka avulla määritetään epälikvidisyyspreemion koko. Esittelijä 
ehdottaa kynnysarvoa, jotta vältyttäisiin ottamasta huomioon hyvin pieniä prosenttilukuja, 
jotka saattavat olla markkinapoikkeamia tai mittausvirheitä. EVLEV:n olisi myös autettava 
määrittämään pääosin epälikvidit velat, jotta voidaan täsmentää epälikvidisyyspreemion 
soveltamisalaa. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää preemion käytöstä, jolloin ne voisivat 
soveltaa tiukempaa järjestelyä vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa. 

Neuvostossa käytyjen keskustelujen perusteella komissio mukautti epälikvidisyyspreemiota 
koskevaa ehdotusta ja korvasi sen vastasyklisellä preemiolla ja sovituspreemiolla. Mukautusta 
ei osoitettu virallisesti Euroopan parlamentille. Esittelijä päätti keskittyä alkuperäisen 
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komission ehdotuksen tarkistamiseen, kun otetaan huomioon myös, että 
epälikvidisyyspreemio on ainoa preemiokäsite, jota testattiin jo viidennessä kvantitatiivisessa 
vaikutustutkimuksessa. 

2. Standardikaava – 109 a artikla yhdessä 111 artiklan kanssa
Komissio ehdottaa, että EVLEV toimittaisi standardikaavaa koskevia yhdenmukaistettuja 
teknisiä tietoja. Komission näkemyksen mukaan tähän sisältyy EVLEV:n arvio ulkoisten 
luottoluokituslaitosten hyväksyttävyydestä. Esittelijä ehdottaa täsmennyksiä, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyys luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen kanssa ja parantaa 
yhdenmukaisuutta vakavaraisuusdirektiivin kanssa. Sekakomitealla olisi oltava johtava rooli, 
jotta Euroopan valvontaviranomaiset eivät muodostaisi erilaisia käsityksiä samoista ulkoisista 
luottoluokituslaitoksista. 

3. Poikkeuksellinen häiriö rahoitusmarkkinoilla – 138 artikla yhdessä 143 artiklan kanssa
Jos rahoitusmarkkinoilla ilmenee poikkeuksellisia häiriöitä, vakavaraisuuspääomavaatimusta 
rikkovien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten palautumisaikaa voidaan pidentää. Esittelijä 
pitää myönteisenä, että komissio ehdottaa nyt rahoitusmarkkinoilla vallitsevan 
poikkeuksellisen häiriön määritelmää. Olisi täsmennettävä, että EVLEV määrittää 
poikkeuksellisen häiriön olemassaolon paitsi pyynnöstä myös omasta aloitteestaan. Esittelijä 
lisää tekstiin Euroopan järjestelmäriskikomitean kuulemismenettelyn. 

4. Kolmansien maiden valvontajärjestelmien vastaavuus
Solvenssi II -direktiivin 172, 227 ja 260 artiklassa säädetään vastaavuuspäätöksistä. Komissio 
ehdottaa, että kielteisen vastaavuuspäätöksen vaikutuksia ei oteta huomioon viiden vuoden 
ajan. 

Esittelijä määrittelee perusteet, jotka on täytettävä viiden vuoden väliaikaisena 
vastaavuusaikana. Komissio tekee väliaikaista vastaavuutta koskevan päätöksen EVLEV:n
avustamana. Asianomaiset kolmannet maat olisi velvoitettava toimittamaan edistymistä 
koskevia kertomuksia kuuden kuukauden välein. Avoimuuteen liittyvistä syistä EVLEV:n 
olisi julkaistava luettelo niistä kolmansista maista, jotka on arvioitu vastaaviksi ja 
väliaikaisesti vastaaviksi. 

5. Eurooppaosuuskunta oikeudellisena muotona 
Esittelijä on samaa mieltä eurooppaosuuskunnan jäsenvaltiokohtaisesta tunnustamisesta.

6. Vaiheistus
Esittelijällä ei ole aikomusta lykätä Solvenssi II -direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskevaa määräaikaa. Solvenssi II -direktiivin vaatimusten nopea käyttöönotto 
tuntuu kuitenkin kohtuulliselta paitsi pienten ja keskisuurten yritysten myös 
valvontaviranomaisten varautumisen kannalta. Tästä syystä esittelijä ehdottaa vaiheistusta 
vuonna 2013, jolloin on jo määrä ottaa käyttöön hyväksyntämenettelyjä ja – heinäkuun alussa 
vuonna 2013 – tärkeitä valvontatietoja. 

7. Siirtymäkauden toimenpiteet – 308 a ja 308 b artikla 
Komission ehdotukseen sisältyy useita siirtymäkauden toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet 
otetaan käyttöön delegoiduilla säädöksillä, joissa määritetään siirtymäkauden pituus, kyseisen 
kauden vaiheistus ja siirtymäkauden vaatimukset, jotka vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
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on sillä välin täytettävä. 

Esittelijän mielestä siirtymäkauden toimenpiteet olisi rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman 
tarpeellista, ja ne olisi vahvistettava kokonaan puitedirektiivissä, jotta sidosryhmät eivät jäisi 
pimentoon niiden kaikista vaikutuksista, mihin komission ehdotus olisi johtanut. 

III Esitedirektiivin mukauttaminen edelleen EAMV-direktiiviin
Esittelijä mukauttaa teknisten sääntelystandardien sanamuodon Omnibus I -direktiivin 
hyväksyttyyn sanamuotoon. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi esittelijä ehdottaa, että 
kotijäsenvaltion viranomaiselle annetaan tärkeä rooli lopullisten ehtojen toimittamisessa 
EAMV:lle ja toimivaltaiselle vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiselle. 

IV Päätelmät
Esittelijä katsoo, että lähes kaikki edellä mainitut seikat ovat ehdotukseen tehtäviä teknisiä 
mukautuksia, joiden avulla tekstistä tehdään kattava, johdonmukainen ja yhtenäinen. 
Epälikvidisyyspreemiosta, kolmansien maiden vastaavuudesta, vaiheistuksesta ja 
siirtymäkauden toimenpiteistä käytäneen kuitenkin vielä poliittisia lisäneuvotteluja.


