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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0008),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 50, 53,  
62 ir 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0027/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos centrinio banko nuomonę,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš 
dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 
2009/138/EB nuostatos dėl Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos 
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš 
dalies keičiamos direktyvų 2002/92/EB,
2003/41/EB, 2003/71/EB ir 2009/138/EB 
bei Reglamento (EB) Nr. 1060/2009
nuostatos dėl Europos draudimo ir 
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institucijos įgaliojimų profesinių pensijų institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos 
įgaliojimų

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė 
pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais 
sukuriama Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema, įskaitant trijų Europos 
priežiūros institucijų (EPI) įsteigimą.

(1) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamentas ir Taryba priėmė tris 
reglamentus, kuriais įsteigiamos Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
(EDPPI), Europos bankininkystės 
institucija (EBA) ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija (EVPRI), 
(vadinamosios Europos priežiūros 
institucijos (EPI)), kurios sudaro Europos 
finansų priežiūros sistemos dalį.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 
veiktų veiksmingai, šių trijų institucijų 
veiklos srityje reikia pakeisti Sąjungos 
teisės aktus. Tokie pakeitimai susiję su tam 
tikrų EPI įgaliojimų taikymo srities 
apibrėžtimi, tam tikrų įgaliojimų įtraukimu 
į dabartinius atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytus procesus ir daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemoje EPI veiktų sklandžiai ir 
veiksmingai.

(2) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros sistema (EFPS) veiktų 
veiksmingai, šių trijų institucijų veiklos 
srityje reikia pakeisti Sąjungos teisės aktus. 
Tokie pakeitimai susiję su tam tikrų EPI 
įgaliojimų taikymo srities apibrėžtimi, tam 
tikrų įgaliojimų įtraukimu į dabartinius 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytus procesus ir daliniais pakeitimais, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad Europos 
finansų priežiūros institucijų sistemoje EPI 
veiktų sklandžiai ir veiksmingai.
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Direktyvoje …/…. [Pirmoji 
bendroji direktyva], o šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti kitas sritis, visų pirma 
Direktyvos 2003/71/EB ir 
Direktyvos 2009/138/EB atvejais, 
neapribojant galimybės ateityje numatyti 
daugiau sričių.

(3) Sukūrus tris EPI turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų nuosekliai 
suderintos ir taikomos vienodai, taip 
sudarant sąlygas vidaus rinkai geriau 
veikti. Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta, kad atitinkamuose teisės 
aktuose konkrečiai nustatytose srityse EPI 
gali parengti techninių standartų projektus, 
kurie pateikiami Komisijai tvirtinti 
priimant deleguotus arba įgyvendinimo 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 
straipsnius. Pirmas tokių sričių rinkinys jau 
nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoje 2010/78/ES dėl Europos 
priežiūros institucijos (Europos 
bankininkystės institucijos), Europos 
priežiūros institucijos (Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucijos) ir 
Europos priežiūros institucijos (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos) 
įgaliojimų*, o šioje direktyvoje reikėtų 
nustatyti kitas sritis, visų pirma Direktyvų 
2002/92/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB ir 
2009/138/EB atvejais, neapribojant 
galimybės ateityje numatyti daugiau sričių.

____________
1 OL L 331, 2010 12 15, p. 120.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Aspektai, kuriems bus taikomi 
techniniai standartai, turėtų būti tikrai 
techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros 
ekspertų žinių. Techniniais standartais, 
kurie priimami kaip deleguoti teisės aktai, 
turėtų būti toliau rengiamos, tikslinamos ir 
nustatomos sąlygos, kuriomis atliekamas 
nuoseklus taisyklių, numatytų pagrindinėse 
Europos Parlamento ir Tarybos 
patvirtintose priemonėse, suderinimas, 
papildant arba iš dalies pakeičiant tam 
tikras neesmines teisės akto nuostatas. Kita 
vertus, techniniais standartais, kurie 
priimami kaip įgyvendinimo aktai, derėtų 
nustatyti teisiškai privalomų Sąjungos 
teisės aktų vienodo taikymo sąlygas. 
Techniniai standartai neturėtų būti susiję su 
politiniais sprendimais priimamomis 
priemonėmis.

(6) Aspektai, kuriems bus taikomi 
techniniai standartai, turėtų būti tikrai 
techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros 
ekspertų žinių. Techniniais reguliavimo 
standartais, kurie priimami kaip deleguoti 
teisės aktai, turėtų būti toliau rengiamos, 
tikslinamos ir nustatomos sąlygos, 
kuriomis atliekamas nuoseklus taisyklių, 
numatytų pagrindinėse Europos 
Parlamento ir Tarybos patvirtintose 
priemonėse, suderinimas, papildant arba iš 
dalies pakeičiant tam tikras neesmines 
teisės akto nuostatas. Kita vertus, 
techniniais įgyvendinimo standartais, kurie 
priimami kaip įgyvendinimo aktai, derėtų 
nustatyti teisiškai privalomų Sąjungos 
teisės aktų vienodo taikymo sąlygas. 
Techniniai standartai neturėtų būti susiję su 
politiniais sprendimais priimamomis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Techninių reguliavimo standartų atveju 
tikslinga nustatyti Reglamento (ES) 
Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) 
Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (ES) 
Nr. .../2010 [EDPPI] 10–14 straipsniuose 
numatytą procedūrą. Techniniai 
įgyvendinimo standartai turėtų būti 
priimami pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2010 [EBI], Reglamento (ES) 

(7) Techninių reguliavimo standartų atveju 
tikslinga taikyti atitinkamai Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose 
numatytą procedūrą. Techniniai 
įgyvendinimo standartai turėtų būti 
priimami atitinkamai pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) 
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Nr. .../2010 [EVPRI] ir Reglamento (ES) 
Nr. .../2010 [EDPPI] 15 straipsnyje 
numatytą procedūrą. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino vadinamąjį Lamfalussy 
keturių lygių metodą, skirtą padidinti 
reglamentavimo proceso leidžiant 
Sąjungos teisės aktus finansų srityje 
efektyvumą ir skaidrumą. Komisija turi 
įgaliojimus priimti 2 lygio priemones 
daugelyje sričių, ir jau galioja daug 2 
lygio Komisijos reglamentų ir direktyvų. 
Tais atvejais, kai techniniai standartai 
skirti tolesniam tokių 2 lygio priemonių 
taikymo sąlygų parengimui, tikslinimui 
arba nustatymui, jie turėtų būti priimti tik 
priėmus atitinkamą 2 lygio priemonę ir 
juose turėtų būti atsižvelgiama į tos 2 
lygio priemonės turinį.

Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 15 straipsnyje numatytą 
procedūrą. Reikėtų pažymėti, kad 
techniniai reguliavimo standartai 
patvirtinami kaip deleguoti teises aktai 
pagal SESV 290 straipsnį, o techniniai 
įgyvendinimo standartai patvirtinami kaip 
deleguotieji teisės aktai pagal SESV 291 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Privalomi techniniai standartai papildo 
bendrą finansinių paslaugų teisės aktų 
rinkinį, o tam pritarė Europos Vadovų 
Taryba savo 2009 m. birželio mėn. 
išvadose. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikri 
reikalavimai Sąjungos teisės aktuose nėra 
visapusiškai suderinti, taip pat laikantis 
atsargumo principo priežiūros srityje, 
privalomi techniniai standartai, kuriais 
parengiamos, tikslinamos ar nustatomos tų 
reikalavimų taikymo sąlygos, neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms reikalauti 
papildomos informacijos ar nustatyti 
griežtesnius reikalavimus. Todėl nustatant 
techninius standartus derėtų leisti 
valstybėms narėms tą daryti tam tikrose 
srityse, kai tokia veiksmų laisvė yra 
numatyta tokiuose teisės aktuose.

(8) Techniniai reguliavimo ir 
įgyvendinimo standartai papildo bendrą 
finansinių paslaugų teisės aktų rinkinį, o 
tam pritarė Europos Vadovų Taryba savo 
2009 m. birželio mėn. išvadose. 
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikri 
reikalavimai Sąjungos teisės aktuose nėra 
visapusiškai suderinti, taip pat laikantis 
atsargumo principo priežiūros srityje, 
techniniai reguliavimo ir įgyvendinimo
standartai, kuriais parengiamos, 
tikslinamos ar nustatomos tų reikalavimų 
taikymo sąlygos, neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms reikalauti papildomos 
informacijos ar nustatyti griežtesnius 
reikalavimus. Todėl nustatant techninius 
reguliavimo ir įgyvendinimo standartus 
derėtų leisti valstybėms narėms tą daryti 
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tam tikrose srityse, kai tokia veiksmų 
laisvė yra numatyta tokiuose teisės 
aktuose.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kaip išdėstyta reglamentuose, kuriais 
įsteigiama EFPIS, prieš pateikdamos 
techninius standartus Komisijai, EPI tam 
tikrais atvejais turėtų rengti su jais 
susijusias atviras viešąsias konsultacijas ir 
išnagrinėti galimas su jais susijusias 
sąnaudas ir naudą.

(9) Kaip išdėstyta reglamentuose, kuriais 
įsteigiamos Europos priežiūros institucijos 
(EPI), prieš pateikdamos techninius 
standartus Komisijai, EPI tam tikrais 
atvejais turėtų rengti su jais susijusias 
atviras viešąsias konsultacijas ir išnagrinėti 
galimas su jais susijusias sąnaudas ir 
naudą.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamentuose, kuriais įsteigiama 
EFPIS, numatyta nacionalinių 
kompetentingų institucijų nesutarimų 
sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga
institucija nesutinka su kitos 
kompetentingos institucijos veiksmų 
tvarka ar turiniu arba neveikimu Sąjungos 
teisės aktuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 
.../2010 [EBI], Reglamentą (ES) Nr. 
.../2010 [EVPRI] ir Reglamentą (ES) 
Nr. .../2010 [EDPPI] numatytose srityse, 
kuriose pagal atitinkamus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 

(11) Reglamentuose, kuriais įsteigiamos 
EPI, numatyta nacionalinių priežiūros
institucijų nesutarimų sprendimo tvarka. 
Jeigu priežiūros institucija nesutinka su 
kitos priežiūros institucijos veiksmų tvarka 
ar turiniu arba neveikimu Sąjungos teisės 
aktuose pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1093/2010, Reglamentą (ES) 
Nr. 1094/2010 ir Reglamentą (ES) 
Nr. 1095/2010 numatytose srityse, kuriose 
pagal atitinkamus teisės aktus reikalaujama 
daugiau kaip vienos valstybės narės 
nacionalinių priežiūros institucijų 
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narės kompetentingų nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, EPI reikėtų suteikti galimybę 
vienos iš atitinkamų kompetentingų 
institucijų prašymu padėti institucijoms 
pasiekti susitarimą per EPI nustatytą laiką, 
kurį nustatant turėtų būti atsižvelgiama į 
atitinkamuose teisės aktuose numatytus 
atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo 
sprendimo skubumą bei sudėtingumą. 
Jeigu ir toliau nesutariama, EPI reikėtų 
suteikti galimybę išspręsti klausimą.

bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, EPI derėtų sudaryti 
galimybes vienos ar daugiau atitinkamų 
priežiūros institucijų prašymu padėti 
institucijoms pasiekti susitarimą per EPI 
nustatytą laiką, kurį nustatant turėtų būti 
atsižvelgiama į atitinkamuose teisės 
aktuose numatytus atitinkamus laikotarpius 
ir nesutarimo sprendimo skubumą bei 
sudėtingumą. Jeigu ir toliau nesutariama, 
EPI reikėtų suteikti galimybę išspręsti 
klausimą.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pagal EPI steigimo reglamentus 
reikalaujama, kad atvejai, kuriais gali būti 
taikomas nesutarimų tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų sprendimo 
mechanizmas, turi būti nurodyti sektorių 
teisės aktuose. Šioje direktyvoje turėtų būti 
nurodyta pirma tokių atvejų grupė, ir tai 
neturėtų trukdyti ateityje įtraukti kitus 
atvejus. Šia direktyva neturėtų būti 
trukdoma EPI veikti pagal kitus įgaliojimus 
ar vykdyti jų steigimo reglamentuose 
nurodytas užduotis, įskaitant neprivalomą 
tarpininkavimą ir nuoseklaus, efektyvaus 
bei rezultatyvaus Sąjungos teisės aktų 
taikymo užtikrinimą. Be to, tose srityse, 
kuriose atitinkamu teisės aktu jau 
nustatytas koks nors neprivalomas 
tarpininkavimas arba kuriose nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos viena arba daugiau 
nacionalinių kompetentingų institucijų turi 
priimti bendrus sprendimus, reikia 
pakeitimų, kad būtų užtikrintas bendro 
sprendimo priėmimo proceso aiškumas ir 

(12) Pagal EFPIS steigimo reglamentus 
reikalaujama, kad atvejai, kuriais gali būti 
taikomas nesutarimų tarp nacionalinių
priežiūros institucijų sprendimo 
mechanizmas, turi būti nurodyti sektorių 
teisės aktuose. Šioje direktyvoje turėtų būti 
nurodyta antra tokių atvejų grupė, ir tai 
neturėtų trukdyti ateityje įtraukti kitus 
atvejus. Šia direktyva neturėtų būti 
trukdoma EPI veikti pagal kitus įgaliojimus 
ar vykdyti jų steigimo reglamentuose 
nurodytas užduotis, įskaitant neprivalomą 
tarpininkavimą ir nuoseklaus, efektyvaus 
bei rezultatyvaus Sąjungos teisės aktų 
taikymo užtikrinimą. Be to, tose srityse, 
kuriose atitinkamu teisės aktu jau 
nustatytas koks nors neprivalomas 
tarpininkavimas arba laikotarpiai, per 
kuriuos viena arba daugiau nacionalinių 
priežiūros institucijų turi priimti bendrus 
sprendimus, reikia pakeitimų, kad būtų 
užtikrintas bendro sprendimo priėmimo 
proceso aiškumas ir kad šis procesas būtų 
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kad šis procesas būtų kuo mažiau 
trikdomas, tačiau prireikus EPI turėtų turėti 
galimybę spręsti nesutarimus. Privaloma 
nesutarimų sprendimo tvarka skirta 
atvejams, kai kompetentingos priežiūros 
institucijos negali tarpusavyje išspręsti 
procedūrinių arba esminių klausimų, 
susijusių su Sąjungos teisės aktų laikymusi.

kuo mažiau trikdomas, taip pat tais 
atvejais, kai to reikia, EPI turėtų turėti 
galimybę spręsti nesutarimus. Privaloma 
ginčų sprendimo tvarka skirta atvejams, kai 
nacionalinės priežiūros institucijos negali 
tarpusavyje išspręsti procedūrinių arba 
esminių klausimų, susijusių su Sąjungos 
teisės aktų laikymusi.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Todėl šioje direktyvoje reikėtų 
numatyti atvejus, kai gali reikėti spręsti 
procedūrinį arba esminį Sąjungos teisės 
aktų laikymosi klausimą ir priežiūros 
institucijos gali nesugebėti išspręsti šio 
klausimo pačios. Tokiu atveju viena iš 
suinteresuotų priežiūros institucijų turėtų 
turėti galimybę kreiptis dėl šio klausimo į 
kompetentingą EPI. Ta EPI turėtų veikti 
pagal jos steigimo reglamente ir šioje 
direktyvoje nustatytą procedūrą. Ji turėtų 
turėti galimybę reikalauti iš atitinkamų 
kompetentingų institucijų imtis konkrečių 
veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, 
siekiant išspręsti klausimą ir užtikrinti 
Sąjungos teisės aktų laikymąsi, o jos 
sprendimas turėtų būti privalomas 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. Tais atvejais, kai atitinkamu 
Sąjungos teisės aktu valstybėms narėms 
paliekama laisvė spręsti savo nuožiūra, EPI 
priimti sprendimai neturėtų pakeisti 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
savo nuožiūra priimto sprendimo, 
atitinkančio Sąjungos teisės reikalavimus.

(13) Todėl šioje direktyvoje reikėtų 
numatyti atvejus, kai gali reikėti spręsti 
procedūrinį arba esminį Sąjungos teisės 
aktų laikymosi klausimą ir nacionalinės 
priežiūros institucijos gali nesugebėti 
išspręsti šio klausimo pačios. Tokiu atveju 
viena iš susijusių nacionalinių priežiūros 
institucijų turėtų turėti galimybę kreiptis 
dėl šio klausimo į kompetentingą EPI. Ta 
EPI turėtų veikti pagal jos steigimo 
reglamentą ir šios direktyvos nuostatas. Ji 
turėtų turėti galimybę reikalauti iš 
atitinkamų priežiūros institucijų imtis 
konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo 
veiksmų, siekiant išspręsti klausimą ir 
užtikrinti Sąjungos teisės aktų laikymąsi, o 
jos sprendimas turėtų būti privalomas 
atitinkamoms priežiūros institucijoms. Tais 
atvejais, kai atitinkamu Sąjungos teisės 
aktu valstybėms narėms paliekama laisvė 
spręsti savo nuožiūra, EPI priimti 
sprendimai neturėtų pakeisti nacionalinių 
priežiūros institucijų savo nuožiūra priimto 
sprendimo, atitinkančio Sąjungos teisės 
reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II)8 numatyta priimti 
bendrus sprendimus dėl prašymų leisti 
taikyti vidaus modelį grupės ir dukterinių 
įmonių lygiu tvirtinimo, prašymų leisti 
taikyti dukterinei įmonei tos direktyvos 
238 ir 239 straipsnius tvirtinimo ir grupės 
priežiūros institucijos nustatymo remiantis 
kitokiu pagrindu nei tos direktyvos 247 
straipsnyje nustatyti kriterijai. Visose šiose 
srityse pakeitimu turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad kilus nesutarimui Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
(EDPPI) gali jį išspręsti taikydama 
Reglamente …/… [EDPPI] aprašytą 
procesą. Taikant šią tvarką būtų 
užtikrinama, kad bus galima išspręsti 
nesutarimus ir stiprinti bendradarbiavimą 
prieš priimant ar institucijai paskelbiant 
sprendimą. EDPPI vaidmuo sprendžiant 
nesutarimus – tarpininkauti priežiūros 
institucijoms, kurių nuomonės skiriasi, o 
ne vietoj jų priimti sprendimus 
atitinkamais klausimais. Tai, kad EDPPI 
tarpininkavo sprendžiant konkretų 
nesutarimą, neturėtų reikšti, kad EDPPI 
turėtų nuolat atlikti tam tikrą vaidmenį 
prižiūrint sritį, dėl kurios teikiamas 
prašymas.

(14) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos
vykdymo (Mokumas II)8 numatyta priimti 
bendrus sprendimus dėl prašymų leisti 
taikyti vidaus modelį grupės ir dukterinių 
įmonių lygiu tvirtinimo, prašymų leisti 
taikyti dukterinei įmonei tos direktyvos 
238 ir 239 straipsnius tvirtinimo ir grupės 
priežiūros institucijos nustatymo remiantis 
kitokiu pagrindu nei tos direktyvos 247 
straipsnyje nustatyti kriterijai. Visose šiose 
srityse pakeitimu turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad kilus nesutarimui Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
(EDPPI) gali jį išspręsti taikydama 
Reglamente 1094/2010 aprašytą procesą. 
Taikant šią tvarką užtikrinama, kad, nors 
EDPPI neturėtų pakeisti priežiūros 
institucijų savo nuožiūra ir laikantis 
Sąjungos teisės priimamų sprendimų, 
turėtų būti įmanoma išspręsti nesutarimus
ir stiprinti bendradarbiavimą prieš priimant 
ar institucijai paskelbiant galutinį 
sprendimą. EDPPI turėtų spręsti
nesutarimus tarpininkaudama priežiūros 
institucijoms, kurių nuomonės skiriasi.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) EFPIS sukūrus naują priežiūros 
struktūrą nacionalinės priežiūros 
institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti 
su EPI. Atitinkamų teisės aktų pakeitimais 
turėtų būti užtikrinta, kad nekiltų teisinių 
kliūčių vykdyti keitimosi informacija 
įpareigojimus, numatytus Komisijos 
pasiūlytuose reglamentuose, kuriais 
įsteigiamos EPI.

(15) EFPIS sukūrus naują priežiūros 
struktūrą nacionalinės priežiūros 
institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti 
su EPI. Atitinkamų teisės aktų pakeitimais 
turėtų būti užtikrinta, kad nekiltų teisinių 
kliūčių vykdyti keitimosi informacija 
įsipareigojimus, numatytus reglamentuose, 
kuriais įsteigiamos EPI.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Srityse, kuriose Komisija šiuo metu 
pagal Direktyvą 2009/138/EB įgaliota 
priimti įgyvendinimo priemones, jei šios 
priemonės yra visuotinai taikomi įstatymo 
galios neturintys teisės aktai, kuriais 
papildomos ar iš dalies keičiamos tam 
tikros neesminės tos direktyvos nuostatos, 
kaip apibrėžta SESV 290 straipsnyje, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotus teisės aktus pagal tą straipsnį.

(16) Srityse, kuriose Komisija šiuo metu 
pagal Direktyvą 2009/138/EB įgaliota 
priimti įgyvendinimo priemones, jei šios 
priemonės yra visuotinai taikomi įstatymo 
galios neturintys teisės aktai, kuriais 
papildomos ar iš dalies keičiamos tam 
tikros neesminės tos direktyvos nuostatos, 
kaip apibrėžta SESV 290 straipsnyje, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotus teisės aktus pagal tą straipsnį 
arba techninius reguliavimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
10–14 straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant suteikti galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms nuosekliai 
apskaičiuoti techninius atidėjinius pagal 
Direktyvą 2009/138/EB, būtina, kad 
centrinė įstaiga rengtų, skelbtų ir atnaujintų 
tam tikrą techninę informaciją, susijusią 
su nerizikingų palūkanų normų struktūra 
pagal terminą, kuria būtų atsižvelgiama į 
stebimus įvykius finansų rinkoje, ir kad 
minėta įstaiga galėtų tai daryti reguliariai. 
Atsižvelgiant į techninį ir su draudimu 
susijusį šių užduočių pobūdį, jas turėtų 
atlikti EDPPI.

(17) Siekiant suteikti galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms nuosekliai 
apskaičiuoti techninius atidėjinius pagal 
Direktyvą 2009/138/EB, būtina, kad 
centrinė įstaiga reguliariai rengtų, skelbtų 
ir atnaujintų nerizikingų palūkanų normų 
struktūrą pagal terminą, atsižvelgdama į 
stebimus įvykius finansų rinkoje. 
Atsižvelgiant į techninį ir su draudimu 
susijusį šių užduočių pobūdį, jas turėtų 
atlikti EDPPI.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant užtikrinti, kad tam tikri 
techniniai duomenys, naudojami mokumo 
kapitalo reikalavimui (MKR) apskaičiuoti 
pagal standartinę formulę, būtų teikiami 
darniai, pavyzdžiui, siekiant laikytis 
darnaus požiūrio į reitingų naudojimą, 
konkrečias užduotis reikėtų pavesti EDPPI. 
Išsamų tokių užduočių atlikimo būdą 
reikėtų toliau patikslinti deleguotu teisės 
aktu priimant priemones.

(18) Siekiant užtikrinti, kad tam tikri 
techniniai duomenys, naudojami mokumo 
kapitalo reikalavimui (MKR) apskaičiuoti 
pagal standartinę formulę, būtų teikiami 
darniai, pavyzdžiui, siekiant laikytis 
darnaus požiūrio į reitingų naudojimą, 
konkrečias užduotis reikėtų pavesti EDPPI. 
Reitingo agentūrų pripažinimas turėtų 
būti suvienodintas pagal Direktyvos 
2006/48/EB nuostatas, atsižvelgiant į 
ateinantį Direktyvos persvarstymą ir į 
Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. Reikėtų 
vengti dubliavimosi su Reglamentu (EB) 
1060/2009, taigi priežiūros institucijų 
Jungtinio komiteto vaidmuo pagrįstas.  
EDPPI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI 
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kompetenciją ir patirtį. Išsamų tokių 
užduočių atlikimo būdą reikėtų toliau 
patikslinti deleguotu  teisės aktu arba 
įgyvendinimo teisės aktu priimant 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad pagal 
Direktyvą 2009/138/EB būtų laikomasi 
darnaus požiūrio priimant sprendimą, kada 
leidžiama pratęsti padėties atkūrimo 
laikotarpį MKR pažeidimų atveju, reikėtų 
patikslinti aplinkybes, kuriomis laikoma, 
kad įvyko „ypatingas nuosmukis finansų 
rinkose“. EDPPI turėtų tekti atsakomybė 
atitinkamos priežiūros institucijos 
prašymu nuspręsti, ar tos sąlygos yra 
įvykdytos, o Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti priemones deleguotais 
teisės aktais patikslinant atitinkamas 
procedūras, kuriomis reikia vadovautis.

(19) Siekiant užtikrinti, kad pagal 
Direktyvą 2009/138/EB būtų laikomasi 
darnaus požiūrio priimant sprendimą, kada 
leidžiama pratęsti padėties atkūrimo 
laikotarpį MKR pažeidimų atveju, reikėtų 
patikslinti aplinkybes, kuriomis laikoma, 
kad įvyko „ypatingas nuosmukis finansų 
rinkose“. EDPPI turėtų tekti atsakomybė 
nuspręsti, ar tos sąlygos yra įvykdytos, o 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti priemones deleguotais teisės aktais 
arba įgyvendinamaisiais aktais patikslinant 
atitinkamas procedūras, kuriomis reikia 
vadovautis.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 

(22) Reikėtų skatinti tarptautinę 
konvergenciją įgyvendinant rizika pagrįstas 
mokumo sistemas. Siekiant pripažinti, kad 
tam tikroms trečiosioms šalims gali reikėti 
daugiau laiko mokumo tvarkai, kuri 
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visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina 
suteikti galimybę Komisijos priemonėmis, 
kurios priimamos deleguotu teisės aktu, 
nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, susijusias su tokių trečiųjų šalių 
tvarkos vertinimu, visų pirma tuo atveju, 
kai viešai įsipareigota pereiti prie 
Direktyvai 2009/138/EB lygiavertės 
tvarkos.

visiškai atitiktų pripažinimo lygiaverte 
kriterijus, pritaikyti ir įgyvendinti, būtina 
nustatyti sąlygas, susijusias su tokių 
trečiųjų šalių tvarkos vertinimu, kad šios 
trečiosios šalys būtų laikinai pripažintos 
lygiavertėmis.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Reikėtų pritaikyti priklausomų 
perdraudimo įmonių minimalaus kapitalo 
reikalavimo žemiausios ribos sumas eurais. 
Tokių įmonių esamos žemiausios kapitalo 
reikalavimų ribos periodiškai 
koreguojamos siekiant atsižvelgti į 
infliaciją.10

(24) Reikėtų pritaikyti draudimo ir
perdraudimo įmonių minimalaus kapitalo 
reikalavimo žemiausios ribos sumas eurais. 
Tokių įmonių esamos žemiausios kapitalo 
reikalavimų ribos periodiškai 
koreguojamos siekiant atsižvelgti į 
infliaciją.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
galėti pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Turėtų būti numatyta galimybė 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šį laikotarpį svarbiose 
susirūpinimą keliančiose srityse pratęsti 

(28) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
galėti pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Turėtų būti numatyta galimybė, kad 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šį laikotarpį svarbiose 
susirūpinimą keliančiose srityse pratęsti 
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vienu mėnesiu. Europos Parlamentas ir 
Taryba turėtų galėti informuoti kitas 
institucijas apie savo ketinimą nereikšti 
prieštaravimų. Taip anksti tvirtinti 
deleguotus teisės aktus ypač tinkama 
tuomet, kai reikia laikytis terminų, 
pavyzdžiui, kai pagrindiniame teisės akte 
nustatyti tvarkaraščiai, pagal kuriuos 
Komisija turi priimti deleguotus teisės 
aktus.

trimis mėnesiais. Europos Parlamentas ir 
Taryba turėtų galėti informuoti kitas 
institucijas apie savo ketinimą nereikšti 
prieštaravimų. Taip anksti tvirtinti 
deleguotus teisės aktus ypač tinkama 
tuomet, kai reikia laikytis terminų, 
pavyzdžiui, kai pagrindiniame teisės akte 
nustatyti tvarkaraščiai, pagal kuriuos 
Komisija turi priimti deleguotus teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Siekiant sudaryti sąlygas pagal 
Direktyvą 2009/138/EB sklandžiai pereiti 
prie naujos tvarkos, būtina nustatyti 
pereinamojo laikotarpio reikalavimus, 
susijusius su valdymo reikalavimais, 
vertinimu, ataskaitų teikimu priežiūros 
institucijoms ir informacijos atskleidimu 
visuomenei, nuosavų lėšų nustatymu ir 
klasifikavimu, standartine mokumo 
kapitalo reikalavimo apskaičiavimo 
formule (įskaitant bet kokius atitinkamus 
pakeitimus papildomo kapitalo 
reikalavimų srityje) ir techninių atidėjinių 
apskaičiavimo metodų ir prielaidų 
pasirinkimu. Kai tokie pakeitimai daromi 
atskiros įmonės lygmeniu, atitinkami 
pakeitimai turėtų būti daromi ir 
apskaičiuojant grupės mokumą, taip pat 
teikiant ataskaitas priežiūros institucijoms 
ir atskleidžiant informaciją visuomenei 
grupės lygmeniu. Kai tokie pakeitimai 
susiję su grupės ataskaitų teikimu 
priežiūros institucijoms ir grupės 
informacijos atskleidimu visuomenei, 
tinkamos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos turėtų būti taikomos mutatis 

(29) Siekiant sudaryti sąlygas pagal 
Direktyvą 2009/138/EB sklandžiai pereiti 
prie naujos tvarkos, būtina nustatyti 
laipsnišką įvedimą ir konkrečius 
pereinamuosius laikotarpius.
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mutandis grupės lygmeniu. Kalbant apie 
grupės mokumą, 218 straipsnio 2 ir 3 
dalys sudaro mokumo reikalavimų 
vykdant priežiūrą pagrindą 213 
straipsnyje minėtais grupės priežiūros 
taikymo atvejais. Grupės mokumo 
apskaičiavimo metodai ir principai, 
nurodyti 218 straipsnyje, išsamiau 
išdėstyti 220–235 straipsniuose. Tie 
metodai ir skaičiavimai taikomi (tiesiogiai 
arba pagal analogiją) 213 straipsnyje 
minėtais grupės priežiūros taikymo 
atvejais. Jei tokiose grupės mokumo 
taisyklėse daroma nuoroda į mokumo 
taisykles atskiros įmonės lygmeniu ir kai 
pereinamojo laikotarpio mokumo tvarka 
taikoma atskiros įmonės lygmeniu, gali 
reikėti atitinkamai pritaikyti grupės 
mokumo taisykles. 

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Pereinamojo laikotarpio 
reikalavimais turėtų būti siekiama išvengti 
rinkos sutrikdymo ir apriboti poveikį 
esamiems produktams, taip pat užtikrinti 
draudimo produktų prieinamumą. 
Pereinamojo laikotarpio reikalavimų 
nuostatomis taip pat reikėtų suteikti 
galimybę tinkamai atsižvelgti į reikšmingą 
ir vertingą viso sektoriaus informaciją, 
kuri bus gauta atlikus kiekybinio poveikio 
tyrimą (QIS5). Direktyvoje 2009/138/EB 
išdėstytomis pereinamojo laikotarpio 
nuostatomis reikėtų toliau tikslinti 
neesmines nuostatas, kurias reikės 
nustatyti deleguotais teisės aktais. Ilgiausi 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo 
terminai turi būti nustatyti 

(30) Pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
siekiama išvengti rinkos sutrikdymo. 
Pereinamuoju laikotarpiu įmonės turėtų 
būti skatinamos kuo greičiau siekti 
atitikties konkretiems naujosios tvarkos 
reikalavimams. 
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Direktyvoje 2009/138/EB, tačiau faktinis 
laikotarpis, pasirinktas bet kuriame 
deleguotame teisės akte, gali būti 
trumpesnis ir turėtų atitikti konkrečias 
nuostatų ypatybes ir palengvinti naujosios 
tvarkos taikymą. Pereinamojo laikotarpio 
reikalavimai pagal poveikį turėtų būti 
bent lygiaverčiai galiojančiai draudimo ir 
perdraudimo direktyvų sistemai ir dėl jų 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
neturėtų būti sudaromos palankesnės 
sąlygos arba sumažėti draudėjų apsauga, 
palyginti su dabartinėmis sąlygomis. 
Kalbant apie mokumo reikalavimus, tai 
reiškia, kad bet kokiu galimu 
pereinamuoju laikotarpiu jie neturėtų 
būtų didesni nei mokumo kapitalo 
reikalavimas ir neturėtų būti mažesni nei 
minimalaus kapitalo reikalavimo ir 
skirtumo tarp mokumo kapitalo 
reikalavimo ir minimalaus kapitalo 
reikalavimo penkiasdešimties procentų 
suma. Pereinamojo laikotarpio 
reikalavimais įmonės turėtų būti 
skatinamos kuo greičiau siekti atitikties 
konkretiems naujosios tvarkos 
reikalavimams. 

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. 
turėtų pranešti Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie EPI pateiktus techninių 
standartų projektus, numatytus šioje 
direktyvoje, ir pateikti bet kokius tinkamus 
pasiūlymus.

(32) Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. 
turėtų pranešti Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie Europos priežiūros 
institucijų pateiktus techninių standartų 
projektus, numatytus šioje direktyvoje, ir 
pateikti bet kokius tinkamus pasiūlymus.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Todėl direktyvos 2003/71/EB ir 
2009/138/EB turėtų būti atitinkamai iš 
dalies pakeistos,

(33) Todėl direktyvų 2002/92/EB, 
2003/41/EB, 2003/71/EB ir 2009/138/EB 
bei Reglamento (ES) Nr. 1060/2009 
nuostatos turėtų būti atitinkamai iš dalies 
pakeistos,

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio pavadinimas ir įvadinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Direktyva 2002/92/EB iš dalies keičiama 
taip:

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 1 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
3 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Valstybės narės nedelsiant perduoda 
informacijos punkto surinktą informaciją  
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
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institucijai (EDPPI), įsteigtai 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010*, 
kuri ją skelbia savo interneto svetainėje.“
____________
1 OL 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 2 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės, norinčios būti 
informuotos, kaip nustatyta 1 dalyje, 
apie tai praneša Komisijai. Komisija 
savo ruožtu apie tai informuoja visas 
kitas valstybes nares ir EDPPI.“

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 3 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės skiria 
kompetentingas institucijas, įgaliotas 
užtikrinti šios direktyvos įgyvendinimą. 
Valstybės narės informuoja Komisiją ir 
EDPPI apie kompetentingos institucijos 
paskyrimą, pranešdamos apie bet kokį 
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šių pareigų padalijimą.“

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 4 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 9 straipsnio pavadinimas pakeičiamas 
taip:
„Keitimasis informacija tarp valstybių 
narių ir EDPPI“

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 5 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 9 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Šios direktyvos tikslais 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja su EDPPI pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010. 
Kompetentingos institucijos nedelsdamos 
suteikia EDPPI visą informaciją, būtiną 
jos užduotims pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 vykdyti, 
pagal to reglamento 35 straipsnį.“

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 6 punktas (naujas)
Direktyva 2002/92/EB
12 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 12 straipsnio 5 dalies antroji pastraipa 
pakeičiama taip:
„Valstybės narės praneša Komisijai ir 
EDPPI apie pirmojoje pastraipoje 
minimas nacionalines nuostatas.
Valstybės narės šią informaciją atnaujina 
reguliariai bent kas dvejus metus, o 
EDPPI šią informaciją skelbia savo 
svetainėje.
Siekiant užtikrinti vienodas šios dalies 
taikymo sąlygas, EDPPI parengia 
techninių įgyvendinimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma tvarka, kurios turi 
laikytis kompetentingos institucijos 
EDPPI persiųsdamos ir atnaujindamos 
atitinkamą informaciją, ir tos 
informacijos formatai bei šablonai, 
kuriuos jos turi naudoti, projektus. 
Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 1 d. 
EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.“

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
17a straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a straipsnis
Direktyva 2003/41/EB iš dalies keičiama 
taip:
17a straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„Siekiant užtikrinti nuoseklų šios 
direktyvos suderinimą, susijusį su turima 
mokumo atsarga, EDPPI gali parengti 
techninių reguliavimo standartų 
projektus, atsižvelgdama į tendencijas, 
kuriomis pateisinamas techninis mokumo 
atsargai taikytinus elementų koregavimas.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.“

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/71/EB
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei galutinės pasiūlymo sąlygos nėra 
įtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į jo 
priedą, galutinės sąlygos pateikiamos 
investuotojams ir buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, taip pat 
emitentas, siūlytojas arba asmuo, 
prašantis įtraukimo į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jas 
perduoda priimančiosios (-ųjų) valstybės (-
ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai ir 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai (EVPRI), kai teikiamas 
kiekvienas viešas pasiūlymas, kuo greičiau 

Jei galutinės pasiūlymo sąlygos nėra 
įtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į jo 
priedą, galutinės sąlygos pateikiamos 
investuotojams ir buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, ši 
kompetentinga institucija jas perduoda 
priimančiosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės 
(-ių) kompetentingai institucijai ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai 
(EVPRI), kai teikiamas kiekvienas viešas 
pasiūlymas, kuo greičiau ir, jei įmanoma, 
prieš viešo pasiūlymo pradžią ar įtraukimą 
į prekybos sąrašą. Galutinėse sąlygose 
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ir, jei įmanoma, prieš viešo pasiūlymo 
pradžią ar įtraukimą į prekybos sąrašą. 
Galutinėse sąlygose pateikiama tik su 
vertybinių popierių raštu susijusi 
informacija, ir jos nenaudojamos baziniam 
prospektui papildyti. Tokiais atvejais 
taikomas 8 straipsnio 1 dalies a punktas.

pateikiama tik su vertybinių popierių raštu 
susijusi informacija, ir jos nenaudojamos 
baziniam prospektui papildyti. Tokiais 
atvejais taikomas 8 straipsnio 1 dalies a 
punktas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apriboti administracinę naštą institucijoms, palikti tik būtiniausią. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/71/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
patikslinama informacija, pateikiama 
nuorodos būdu.

Siekiant užtikrinti šio straipsnio nuoseklų 
derinimą, EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų, kuriais 
patikslinama informacija, pateikiama 
nuorodos būdu, projektus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/71/EB
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EVPRI] 10–14 

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. EVPRI 
techninių reguliavimo standartų projektus 
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straipsnius. pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/71/EB
11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/71/EB
13 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
patikslinamos prospekto patvirtinimo 
procedūros ir sąlygos, kuriomis laikotarpiai 
gali būti koreguojami.

Siekiant užtikrinti nuoseklų prospektų 
patvirtinimo tvarkos derinimą, EVPRI 
gali parengti techninių reguliavimo 
standartų, kuriais patikslinamos prospekto 
patvirtinimo procedūros ir sąlygos, 
kuriomis laikotarpiai gali būti koreguojami, 
projektus.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/71/EB
13 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EVPRI] 10–14 
straipsnius.

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. EVPRI 
techninių reguliavimo standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/71/EB
13 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/71/EB
14 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
patikslinamos su prospekto paskelbimu 
susijusios nuostatos, pateiktos 1–4 dalyse.

Siekiant užtikrinti šio straipsnio nuoseklų 
suderinimą EVPRI  parengia techninių
reguliavimo standartų, kuriais 
patikslinamos su prospekto paskelbimu 
susijusios nuostatos, pateiktos 1–4 dalyse, 
projektus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/71/EB
14 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
reguliavimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EVPRI] 10–14 
straipsnius.

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. EVPRI 
techninių reguliavimo standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
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Direktyva 2003/71/EB
14 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/71/EB
15 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai
patikslinti nuostatas dėl reklamos, kuria 
skelbiamas ketinimas siūlyti vertybinius 
popierius visuomenei arba įtraukimas į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, 
skleidimo, visų pirma prieš pateikiant 
prospektą visuomenei arba prieš 
pasirašymo pradžią, ir patikslinti 4 dalies 
nuostatas.

Siekiant užtikrinti šio straipsnio nuoseklų 
suderinimą EVPRI  parengia techninių
reguliavimo standartų, kuriais 
patikslinamos nuostatos dėl reklamos, 
kuria skelbiamas ketinimas siūlyti 
vertybinius popierius visuomenei arba 
įtraukimas į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje sąrašą, skleidimo, visų pirma prieš 
pateikiant prospektą visuomenei arba prieš 
pasirašymo pradžią, ir patikslinamos 4 
dalies nuostatos, projektus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/71/EB
15 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
reguliavimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EVPRI] 10–14 
straipsnius.

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. EVPRI 
techninių reguliavimo standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/71/EB
15 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2009/138/EB
17 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 301a straipsnį ir
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus 
dėl III priede pateikto statuso rūšių sąrašo
išplėtimo.

3. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus dėl III 
priedo A, B, ir C dalių 1–27 punktuose
pateikto statuso rūšių sąrašo.

Or. en

Pagrindimas

Tik Komisija turėtų būti įgaliota pakeisti statuso rūšių sąrašą individualiose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas šis straipsnis:
„25a straipsnis

Pranešimas apie leidimus ir jų skelbimas
Apie kiekvieną leidimo suteikimą, 
atšaukimą arba atsisakymą suteikti 
leidimą pranešama EDPPI. Kiekvienos 
draudimo įmonės arba perdraudimo 
įmonės, kuriai buvo išduotas veiklos 
leidimas, pavadinimas įtraukiamas į 
sąrašą. EDPPI tą sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir nuolat atnaujina.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalimis.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 29 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Komisija užtikrina, kad taikant 
deleguotus aktus, techninius reguliavimo 
standartus ir techninius įgyvendinimo 
standartus būtų laikomasi 
proporcingumo principo tokiu būdu 
užtikrinant proporcingą Direktyvos 
taikymą, visų pirma mažoms draudimo 
įmonėms.
EDPPI užtikrina, kad pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010 10–14 punktus 
pateikti techninių reguliavimo standartų 
projektai, pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 15 punktą pateikti techninių 
įgyvendinimo standartų projektai ir pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
patvirtintos gairės ir rekomendacijos 
atitiktų proporcingumo principą tokiu 
būdu užtikrinant proporcingą Direktyvos 
taikymą, visų pirma mažoms draudimo 
įmonėms.“

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus dėl 

4. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo 
sąlygas, EDPPI parengia techninių 
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2 dalies, kuriais patikslinami pagrindiniai 
aspektai, su kuriais susijusius bendrus 
statistinius duomenis reikia atskleisti, taip 
pat tų duomenų forma, struktūra, turinys ir 
atskleidimo data.

įgyvendinimo standartų, kuriais 
patikslinami pagrindiniai aspektai, su 
kuriais susijusius bendrus statistinius 
duomenis reikia atskleisti, taip pat 
nustatyti tų duomenų formą, struktūrą, 
turinį ir šiame straipsnyje numatyto
kasmetinio atskleidimo datą, projektus.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
liepos 1 d. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Techniniai įgyvendinimo standartai taip pat naudojami Direktyvos dėl kapitalo poreikio144 
straipsnyje panašiu tikslu.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 5 dalimi: Išbraukta.
„5. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti techninius įgyvendinimo 
standartus, kuriais nustatomos 2 dalies, 
papildytos 4 dalyje nurodytais deleguotais 
teisės aktais, taikymo sąlygos, kiek tai 
susiję su tais deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl duomenų atskleidimo šablonų ir 
struktūros.
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
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Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija (EDPPI) parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, kurie 
pateikiami Komisijai ne vėliau kaip 
2011 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Techniniai įgyvendinimo standartai taip pat naudojami Direktyvos dėl kapitalo poreikio144 
straipsnyje panašiu tikslu.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/138/EB
33 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prašymas bendradarbiauti atliekant
patikrinimą vietoje pagal šį straipsnį buvo 
atmestas arba neįvykdytas per pagrįstą 
laiką, priežiūros institucijos gali perduoti 
klausimą EDPPI ir prašyti jos pagalbos 
pagal Reglamento …/2010 [EDDPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Jei priežiūros institucija pranešė 
priimančiosios valstybės narės priežiūros 
institucijoms, kad ji ketina atlikti 
patikrinimą vietoje pagal 1 straipsnį, ir jei 
šiai (šioms) priežiūros institucijai 
(institucijoms) praktiškai uždrausta 
naudotis teise atlikti tokius patikrinimus 
vietoje, arba šioms priežiūros 
institucijoms uždrausta naudotis šia teise 
dalyvauti pagal 2 straipsnį, priežiūros 
institucijos gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal Reglamento 
(ES) 1094/2010 dėl EDDPI 19 straipsnio 
1, 3 ir 6 dalis. Tokiu atveju EDPPI gali 
imtis veiksmų pagal tuo straipsniu jai 
suteiktus įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

33 straipsnyje nenumatyta prašymų dėl bendradarbiavimo. Be to, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 4 ir 5 straipsniai netaikomi, kadangi negalima priimti atskirų finansų institucijoms 
skirtų sprendimų. Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c 
punktu.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
33 straipsnio trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 33 straipsnis papildomas šia ketvirta 
pastraipa:
Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 21 straipsnį EDPPI turi 
teisę dalyvauti patikrinimuose vietoje, 
jeigu jie atliekami bendrai dviejų ar 
daugiau priežiūros institucijų.

Or. en

Pagrindimas

33 straipsnyje nenumatyta prašymų dėl bendradarbiavimo. Be to, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 4 ir 5 straipsniai netaikomi, kadangi negalima priimti atskiro finansų institucijai 
skirto sprendimo. Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c 
punktu.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies (a)(i) punktas pakeičiamas 
taip: 
„i) iš anksto nustatytais trumpesniais nei 
12 mėnesių  laikotarpiais reguliariai 
priežiūros tikslais teiktinos ataskaitos 
apima tik informaciją, kuri žymiai keičiasi 
metų bėgyje,“

Or. en
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Pagrindimas

MVĮ nereikėtų versti vien dėl ketvirtinių ataskaitų diegti naujas sistemas ir struktūras.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) 2 dalis papildoma šia pastraipa: 
„Valstybės narės nereikalauja, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės pateiktų 
išsamų turto sąrašą (papunkčiui).“

Or. en

Pagrindimas

Būtų netinkama reikalauti, kad įmonės reguliariai teiktų turto sąrašą papunkčiui. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama 1–4 dalyse nurodyta 
informacija, kad tinkamu mastu užtikrintų 
ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms 
konvergenciją.

6. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 
nuoseklų derinimą, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, kuriais 
patikslinama 1–4 dalyse nurodyta 
informacija ir terminai, projektus.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
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14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 1 ir 4 dalių, papildytų 
pagal 6 dalį priimtais deleguotais teisės 
aktais, taikymo sąlygos, visų pirma dėl
informacijos teikimo priežiūros 
institucijoms šablonų ir procedūrų. 
Procedūros, kai tinka, gali apimti 
patvirtinimo reikalavimus.

7. Siekiant užtikrinti vienodas šio 
straipsnio taikymo sąlygas, EDPPI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos parengiamos 
standartinės informacijos teikimo 
priežiūros institucijoms formos, šablonai ir 
procedūros, projektus. Procedūros, kai 
tinka, gali apimti reikalavimus, kad 
draudimo arba perdraudimo įmonės 
administracija, valdyba arba priežiūros 
komitetas patvirtintų teikiamą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu. Reikėtų patikslinti, kas ką patvirtina.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
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Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį. liepos 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu. Reikėtų patikslinti, kas ką patvirtina.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
35 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 
31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos tekstu. Reikėtų patikslinti, kas ką patvirtina.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
išsamiau nurodydama aplinkybes, kurioms 
esant galima nustatyti papildomo kapitalo 
reikalavimą, ir papildomo kapitalo 
apskaičiavimo metodikas, taip pat 
sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir 
panaikinti papildomo kapitalo 

6. Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, išsamiau 
nurodydama aplinkybes, kurioms esant 
galima nustatyti papildomo kapitalo 
reikalavimą.
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reikalavimus procesą.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Įterpiama ši dalis:
„6a. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
papildomo kapitalo reikalavimų 
suderinimas, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų, pagal kuriuos 
nustatoma papildomo kapitalo 
apskaičiavimo metodika, projektus:
EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti papildomo kapitalo reikalavimų apskaičiavimo metodus būtina priežiūros 
institucijų kompetencija.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos šio straipsnio, 
papildyto 6 dalyje nurodytais deleguotais 
teisės aktais, taikymo sąlygos, kiek tai 
susiję su tais deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma
dėl sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir 
panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus 
proceso, nurodyto deleguotuose teisės 
aktuose, kurie priimami pagal 6 dalį.

7. Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
straipsnio taikymo sąlygos, EDPPI turi 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos apibrėžiama 
sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir 
panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus 
priėmimo tvarka, projektus.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
37 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
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nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2009/138/EB
38 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prašymas bendradarbiauti atliekant
patikrinimą vietoje pagal šią dalį buvo 
atmestas arba neįvykdytas per pagrįstą 
laiką, priežiūros institucijos gali perduoti 
klausimą EDPPI ir prašyti jos pagalbos 
pagal Reglamento …/2010 [EDDPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Jei priežiūros institucija informavo 
priimančiosios valstybės narės priežiūros 
institucijas apie savo ketinimą atlikti 
patikrinimą vietoje pagal pirmą pastraipą, 
ir jei šiai priežiūros institucijai praktiškai 
draudžiama pasinaudoti savo teise atlikti 
patikrinimą vietoje, priežiūros institucija 
gali perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento (ES)
1094/2010 19 straipsnio 1, 3 ir 6 dalis. 
Tokiu atveju EDPPI gali imtis veiksmų 
pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

38 straipsnyje nenumatyta prašymų bendradarbiauti. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 
ir 5 straipsniai netaikomi, kadangi negalima priimti atskiro finansų institucijai skirto 
sprendimo. Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c punktu.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
38 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 38 straipsnio 2 dalis papildoma šia 1a 
pastraipa:
„Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 21 straipsnį EDPPI turi 
teisę dalyvauti patikrinimuose vietoje, 
jeigu jie atliekami bendrai dviejų ar 
daugiau priežiūros institucijų.“

Or. en

Pagrindimas

38 straipsnyje nenumatyta prašymų bendradarbiauti. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 
ir 5 straipsniai netaikomi, kadangi negalima priimti atskiro finansų institucijai skirto 
sprendimo. Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c punktu.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/138/EB
50 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais toliau patikslinama:

1. Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinama:

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/138/EB
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu būtina užtikrinti tinkamą 45 2. Jeigu būtina užtikrinti tinkamą 
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straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto 
vertinimo konvergenciją, Komisija pagal 
301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų gali priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriais toliau patikslinami to 
vertinimo elementai.

45 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto 
vertinimo konvergenciją, Komisija pagal 
301a straipsnį gali priimti deleguotus teisės 
aktus, kuriais toliau patikslinami to 
vertinimo elementai.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais toliau patikslinama, kokią 
informaciją būtina atskleisti, ir priemonės, 
kaip tai padaryti.

Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais toliau 
patikslinama, kokią informaciją būtina 
atskleisti pagal 3 skirsnį.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 53, 54 ir 55 straipsnių, 
papildytų šiame straipsnyje nurodytais 
deleguotais teisės aktais, taikymo sąlygos,
kiek tai susiję su tais deleguotais teisės 
aktais reglamentuojamais dalykais, visų 
pirma dėl šablonų, kuriuos naudojant 

Kad būtų užtikrintos vienodos šio skirsnio
taikymo sąlygos, EDPPI turi parengti 
techninių įgyvendinimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma tvarka, kurios reikia 
laikytis, ir formatai bei šablonai, kuriuos 
reikia  naudoti, projektus.
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visuomenei atskleidžiama informacija.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/138/EB
56 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 
31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti antroje 
pastraipoje nurodytus techninius
įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/138/EB
58 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais išsamiau apibrėžiami 59 straipsnio 
1 dalyje nustatytų kriterijų patikslinimai 
siekiant atsižvelgti į būsimus pokyčius ir 
užtikrinti vienodą 57–63 straipsnių 
taikymą.

8. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 
nuostatų nuoseklų derinimą, EDPPI, 
nepažeisdama 58 straipsnio 2 dalies, gali 
parengti techninių reguliavimo standartų, 
pagal kuriuos nustatomas 59 straipsnio 4 
dalyje nurodytas išsamus informacijos, 
kuri turi būti pateikta siūlomų 
įsigyjančiųjų asmenų pranešime, sąrašas, 
projektus.
Siekiant užtikinti šio straipsnio nuoseklų 
suderinimą ir atsižvelgti į būsimus 
pokyčius, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų, kuriais išsamiau 
apibrėžiami 59 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų kriterijų patikslinimai, 
projektus.
Antroje pastraipoje nurodytų techninių 
reguliavimo standartų projektus EDPPI 
Komisijai pateikia iki 2012 m. kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje ir antroje 
pastraipose nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.
Siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos taikymo sąlygas, EDPPI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos nustatomos 
60 straipsnyje nurodytų atitinkamų 
priežiūros institucijų konsultavimosi 
proceso bendros procedūros, formos ir 
šablonai, projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
penktoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvos dėl kapitalo poreikio 19, 19a ir 19b straipsniais, iš dalies 
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pakeistais pirmąja bendrąja direktyva.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 13 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
71 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priežiūros institucijos vadovautųsi 
EDPPI gairėmis ir rekomendacijomis, o kai 
to nepadaro, nurodytų priežastis;

b) priežiūros institucijos vadovautųsi 
EDPPI gairėmis ir rekomendacijomis, o 
jeigu to nedaro, nurodytų priežastis;

Or. en

Pagrindimas

Visiškai atitinka pirmosios bendrosios direktyvos 9 straipsnio 16 dalies tekstą, kuriuo iš 
dalies keičiamas direktyvos dėl kapitalo poreikio (KPD, angl. CRD) 42 straipsnio b punktas.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
71 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priežiūros institucijoms suteikti 
nacionaliniai įgaliojimai netrukdytų joms 
atlikti šioje direktyvoje numatytų savo, 
kaip EDPPI narių, pareigų.

c) priežiūros institucijoms suteikti 
nacionaliniai įgaliojimai netrukdytų joms 
atlikti savo, kaip EDPPI narių, pareigų 
arba šioje direktyvoje numatytų pareigų.

Or. en

Pagrindimas

Visiškai atitinka pirmosios bendrosios direktyvos 9 straipsnio 16 dalies tekstą, kuriuo iš 
dalies keičiamas direktyvos dėl kapitalo poreikio (KPD, angl. CRD) 42 straipsnio b punktas.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatomi metodai ir prielaidos, 
taikytini vertinant turtą ir įsipareigojimus, 
kaip nustatyta 1 dalyje.

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas turto ir įsipareigojimų rinkos 
vertės nustatymo klausimu, EDPPI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektus,  pagal kuriuos apibrėžiami:

a) metodai ir prielaidos, taikytini vertinant 
turtą ir įsipareigojimus, kaip nustatyta 1 
dalyje;

b) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 Komisijos 
patvirtinti tarptautiniai apskaitos 
standartai, kurie atitinka metodus, 
taikytinus vertinant turtą ir 
įsipareigojimus, kaip nustatyta 1 dalyje;
c) vertinimo metodų, kai kotiruojamų 
rinkos kainų nėra arba jos neatitinka 1 
dalyje apibrėžtų turto ir įsipareigojimų 
vertinimo metodų;
d) alternatyvūs vertinimo metodai, 
taikytini tais atvejais, kai pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1606/2002* Komisijos patvirtinti 
tarptautiniai apskaitos standartai laikinai 
arba nuolat neatitinka 1 straipsnyje 
nustatyto turto ir įsipareigojimų vertinimo 
metodo.
EDPPI šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
2012 m. kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
______________
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1OL L 243, 2002 9 11, p. 1

Or. en

Pagrindimas

„Metodai ir prielaidos“ reiškia, kad tai susiję su priežiūros kompetencija ir turėtų įeiti į 
techninius reguliavimo standartus. Komisijos siūlomi techniniai įgyvendinimo standartai taip 
pat netinkami.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
„3. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti techninius įgyvendinimo 
standartus, kuriais:
a) nustatomos 1 dalies, papildytos 2 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, dėl:
i) vertinimo metodų, kai kotiruojamų 
rinkos kainų nėra arba jos neatitinka 1 ir 
2 dalies reikalavimų;
ii) tarptautinių apskaitos standartų, 
Komisijos patvirtintų pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1606/2002, ir šiame straipsnyje 
nustatytų vertinimo metodų 
suderinamumo;
b) nustatomos 1 dalies, papildytos 2 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl metodų ir prielaidų, taikytinų 
vertinant turtą ir įsipareigojimus, kaip 
nustatyta 1 dalyje, įskaitant alternatyvius 
vertinimo metodus, taikytinus tais 
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atvejais, kai pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/20021

Komisijos patvirtinti tarptautiniai 
apskaitos standartai laikinai arba nuolat 
neatitinka šiame straipsnyje nustatyto 
vertinimo metodo.
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.
__________________
1OL L 243, 2002 9 11, p. 1.“

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/138/EB
77a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos rengiama techninė 

informacija

Diskonto normos

EDPPI skelbia techninę informaciją, 
įskaitant atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą pagal terminą. Kai EDPPI 
pastebi nelikvidumo priedą finansų rinkose 
laikotarpiais, kai yra likvidumo problemų,
taip pat skelbiama informacija, susijusi su 
nelikvidumo priedu, įskaitant jo dydį.
EDPPI nelikvidumo priedą stebi ir 
informaciją rengia skaidriai, objektyviai ir 
patikimai. Visais šiais tikslais informacija 
rengiama taikant metodus ir prielaidas, 
kurie gali apimti formules arba EDPPI 
priimtus sprendimus.

1. EDPPI nustato ir bent kas ketvirtį 
skelbia atitinkamą nerizikingų palūkanų 
normų struktūrą, kurią reikia naudoti 77 
straipsnio 2 dalyje nurodytam 
tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti 
kiekviena susijusia valiuta. Šios 
antraštinės dalies VII skirsnis taikomas 
pagal šį tiksliausią apskaičiavimą.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 2. Kai EDPPI pastebi nelikvidumo priedą 
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bent kas ketvirtį skelbiama kiekviena 
susijusia valiuta tokiu būdu, kuris atitinka 
86 straipsnyje nurodytas metodikas.

finansų rinkose laikotarpiais, kai yra 
likvidumo problemų, apskaičiuotą pagal
86 straipsnyje nurodytą formulę ir 
viršijantį X% punktus, skelbiama 
atitinkama nerizikingų palūkanų normų 
struktūra kiekviena susijusia valiuta tuo 
pačiu periodiškumu, kaip ir 1 straipsnyje 
nurodyta atitinkama nerizikingų 
palūkanų normų struktūra. Priežiūros 
institucijos gali leisti draudimo ir 
perdraudimo įmonėms naudoti tą 
patikslintą atitinkamą nerizikingų 
palūkanų normų struktūrą pagal terminą 
apskaičiuojant tiksliausią įvertį tik tam 
tikriems iš esmės nelikvidiems 
įsipareigojimams, nustatytiems pagal 86 
straipsnį. Tokiu atveju draudimo ir 
perdraudimo įmonės viešai skelbia šio 
priedo panaudojimą ir jo piniginį poveikį 
jų finansų padėčiai.
3. EDPPI atlieka 1 ir 2 dalyje nurodytas 
užduotis skaidriai, objektyviai ir patikimai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų numatyti galimybę patikslinti atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal 
terminą panaudojant nelikvidumo priedą, kad įveikti laikotarpius, kai rinkose tikrai yra 
likvidumo problemų. EDPPI turėtų parengti formulę, kurios pagrindu apskaičiuojamas 
nelikvidumo priedas, vengiant, kad labai maži priedai turėtų poveikį palūkanų normų 
struktūrai. Tai suteiktų rinkai daugiau aiškumo ir nuspėjamumo. Valstybėms narėms reikėtų 
palikti laisvę neleisti šio nukrypimo jų jurisdikcijoje įsteigtoms įmonėms.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai
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Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių nuostatų parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai,
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

Kad būtų užtikrintas nuoseklus techninių 
atidėjinių skaičiavimo taisyklių ir metodų 
suderinimas, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, pagal 
kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) metodikos, principai ir būdai, pagal 
kuriuos nustatoma atitinkama nerizikingų 
palūkanų normų struktūra, kurią reikia 
naudoti 77 straipsnio 2 dalyje nurodytam 

b) metodikos, principai ir būdai, pagal 
kuriuos nustatoma atitinkama nerizikingų 
palūkanų normų struktūra pagal terminą, 
kurią reikia naudoti 77 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam tiksliausiam įverčiui 
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tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti; apskaičiuoti;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aplinkybės, kurioms esant 
apskaičiuojami visi techniniai atidėjiniai 
arba kaip tiksliausio įverčio ir rizikos 
maržos suma, ir metodai, taikytini tuo 
atveju, kai apskaičiuojami visi techniniai 
atidėjiniai;

c) aplinkybės, kurioms esant 
apskaičiuojami visi techniniai atidėjiniai 
arba kaip tiksliausio įverčio ir rizikos 
maržos suma, ir metodai, taikytini tuo 
atveju, kai apskaičiuojami visi techniniai 
atidėjiniai, kaip nurodyta 77 straipsnio 4 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodai ir prielaidos, naudotini rizikos 
maržai apskaičiuoti, įskaitant tinkamų 
nuosavų lėšų sumos, būtinos tam, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės galėtų 
lengviau vykdyti įsipareigojimus, 
apskaičiavimą, taip pat kapitalo sąnaudų 

d) metodai ir prielaidos, naudotini rizikos 
maržai apskaičiuoti, įskaitant tinkamų 
nuosavų lėšų sumos, būtinos tam, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės galėtų 
lengviau vykdyti įsipareigojimus, 
apskaičiavimą, taip pat kapitalo sąnaudų 
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normos kalibravimą; normos kalibravimą, kaip nurodyta 77 
straipsnio 5 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išsamūs kriterijai, metodai ir formulė, 
naudotini nelikvidumo priedui 
apskaičiuoti, bei metodai, naudotini iš 
esmės nelikvidiems įsipareigojimas  
nustatyti, kaip nurodyta 77a straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiklos kryptys, pagal kurias draudimo ir 
perdraudimo įsipareigojimai turi būti 

e) veiklos kryptys, pagal kurias draudimo ir 
perdraudimo įsipareigojimai turi būti 



PR\874812LT.doc 55/185 PE466.970v01-00

LT

suskirstyti į segmentus siekiant 
apskaičiuoti techninius atidėjinius;

suskirstyti į segmentus siekiant 
apskaičiuoti techninius atidėjinius, kaip 
nurodyta 80 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) standartai, kurių reikia laikytis, kad būtų 
užtikrintas duomenų, naudojamų 
apskaičiuojant techninius atidėjinius, 
tinkamumas, išsamumas bei tikslumas, ir 
specifinės aplinkybės, kurioms esant 
tiksliausią įvertį reikėtų apskaičiuoti 
naudojant aproksimacijas, taip pat į 
kiekvieną atvejį atsižvelgiant atskirai;

f) standartai, kurių reikia laikytis, kad būtų 
užtikrintas duomenų, naudojamų 
apskaičiuojant techninius atidėjinius, 
tinkamumas, išsamumas bei tikslumas, ir 
specifinės aplinkybės, kurioms esant 
tiksliausią įvertį reikėtų apskaičiuoti 
naudojant aproksimacijas, taip pat į 
kiekvieną atvejį atsižvelgiant atskirai, kaip 
nurodyta 82 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) išsamūs kriterijai, susiję su techninės 
informacijos elementais, apskaičiavimo 
metodais bei prielaidomis ir, kai tinka, 
formulėmis bei sprendimais, kuriais 
remdamasi EDPPI rengs informaciją, 
kaip nurodyta 77a straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 77 straipsnio 2 dalies, 
papildytos šio straipsnio pirmos pastraipos 
a–h punktuose nurodytais deleguotais 
teisės aktais, taikymo sąlygos, kiek tai 
susiję su tais deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.
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Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/138/EB
86 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėms dėl techninių atidėjinių parengti akivaizdžiai reikia priežiūros 
institucijų ekspertinių žinių, todėl jų pagrindu bus parengti techniniai reguliavimo standartai, 
dėl to papildomi techniniai įgyvendinimo standartai nebereikalingi siekiant „geresnio 
reglamentavimo“.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai ir 
techniniai įgyvendinimo standartai

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai. Šios pastraipos temai 
reikalinga kompetencija priežiūros srityje.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama:

1. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas priežiūros institucijų veiklos 
koordinavimo klausimu, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų 
projektus,  pagal kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai. Šios pastraipos temai 
reikalinga kompetencija priežiūros srityje.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) papildomų nuosavų lėšų priežiūros 
institucijų patvirtinimo pagal 90 straipsnį 
kriterijai ir procedūra;

a) papildomų nuosavų lėšų priežiūros 
institucijų patvirtinimo pagal 90 straipsnį 
kriterijai;

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai. Šios pastraipos temai 
reikalinga kompetencija priežiūros srityje.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
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kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai. Šios pastraipos temai 
reikalinga kompetencija priežiūros srityje.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai. Šios pastraipos temai 
reikalinga kompetencija priežiūros srityje.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 dalies b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Pridedama ši dalis:
„2a. Kad būtų užtikrintos vienodos 90 
straipsnio taikymo sąlygos, EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos nustatoma 
suteikiant priežiūros institucijos leidimą 
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panaudoti papildomas nuosavas lėšas
taikytina tvarka ir naudotini formatai bei 
šablonai, projektus.
EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.“

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 17 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
92 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„3. „Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti techninius įgyvendinimo 
standartus, kuriais nustatomos 90 
straipsnio, papildyto šio straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytais deleguotais teisės 
aktais, taikymo sąlygos, kiek tai susiję su 
tais deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl procedūros, pagal kurią priežiūros 
institucija suteikia papildomų nuosavų 
lėšų patvirtinimą.
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Or. en
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas nuosavų lėšų klasifikavimo 
klausimu, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus,  pagal 
kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai peržiūri ir prireikus 
atnaujina 1 dalies a punkte nurodytą 
sąrašą, atsižvelgdama į pokyčius rinkoje.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 93–96 straipsnių, 
papildytų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 

Komisija reguliariai peržiūri ir prireikus 
atnaujina 1 dalies a punkte nurodytą 
sąrašą, atsižvelgdama į pokyčius rinkoje.
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taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl klasifikavimo metodų.

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio suteikti Komisijai dar daugiau įgaliojimų, kadangi tai jau numatyta ankstesnėje 
pastraipoje dėl techninių reguliavimo standartų.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio suteikti Komisijai dar daugiau įgaliojimų, kadangi tai jau numatyta ankstesnėje 
pastraipoje dėl techninių reguliavimo standartų.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2009/138/EB
97 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra poreikio suteikti Komisijai dar daugiau įgaliojimų, kadangi tai jau numatyta ankstesnėje 
pastraipoje dėl techninių reguliavimo standartų.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/138/EB
99 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/138/EB
99 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

1. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas nuosavų lėšų tinkamumo 
klausimu, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus,  pagal 
kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/138/EB
99 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/138/EB
99 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/138/EB
99 straipsnio 2 dalis



PR\874812LT.doc 67/185 PE466.970v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 98 straipsnio, 
papildyto šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl su tikslinėmis lėšomis susijusių 
patikslinimų.

Išbraukta.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Sutampa su pirmoje pastraipoje nurodytais techniniais reguliavimo standartais.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suderinti standartinėje formulėje 
naudojami techniniai duomenys. Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos 
vaidmuo

Suderinti standartinėje formulėje 
naudojami techniniai duomenys. 

Or. en
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Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įvertinti rizikos mažinimo 
metodus, nurodytus 101 straipsnio 5 
dalyje, palengvinti rinkos rizikos modulio, 
nurodyto 105 straipsnio 5 dalyje, 
apskaičiavimą ir, kai tinka, palengvinti
sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo 
rizikos modulio, nurodyto 105 straipsnio 6 
dalyje, apskaičiavimą EDPPI:

1. Išorinės kredito rizikos vertinimas gali 
būti panaudotas siekiant nustatyti 
įsipareigojimų nevykdymo tikimybę
apskaičiuojant sandorio šalies 
įsipareigojimų nevykdymo rizikos modulį, 
nurodytą 105 straipsnio 6 dalyje, kai 
įvykdytos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina išorinės kredito rizikos 
vertinimo institucijų tinkamumą ir 
priskiria jų kredito vertinimus objektyviai 
kredito kokybės žingsnių skalei;

a) išorinės kredito rizikos vertinimus 
parengia Išorinės kredito rizikos 
vertinimo institucija (angl. ECAI);

Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
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agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skelbia regionų ir vietos valdžios 
institucijų, kurių atžvilgiu pozicijos 
vertinamos kaip pozicijos centrinės 
valdžios atžvilgiu, sąrašus;

b) Išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijos (angl. ECAI) – tai visos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 
registruotos arba sertifikuotos kredito 
reitingų agentūros;

Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patikslina vertybinių popierių kainų 
lygio indeksą, nurodytą 106 straipsnio 2 
dalyje, apskaičiuoja simetrinį 
patikslinimą, nurodytą 106 straipsnyje, ir 
reguliariai skelbia šių dviejų rūšių 
informaciją;

c) jei išorinė kredito rizikos vertinimo 
institucija (ECAI) neregistruota pagal
Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, jos 
tinkamumą įvertina Europos priežiūros 
institucijų Jungtinis komitetas, 
laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 
1060/2009 II antraštinės dalies 
metodologinių reikalavimų;

Or. en
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Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) patikslina, kokie koregavimai turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju 
valiutos rizikos submodulyje, nurodytame 
105 straipsnio 5 dalyje.

d) Jungtinis komitetas viešai paskelbia 
tinkamų Išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų (ECAI) sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Jungtinis komitetas tikrina, ar 
individualūs kredito rizikos vertinimai 
vienodomis sąlygomis prieinami visoms 
institucijoms, turinčioms teisėtų interesų į 
šiuos individualius kredito rizikos 
vertinimus;
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Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Jungtinis komitetas priskiria išorinės 
kredito rizikos vertinimus objektyviai 
kredito kokybės žingsnių skalei.

Or. en

Pagrindimas

Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) pripažinimas turi būti suderintas ir 
atitikti Kapitalo poreikio direktyvą, įskaitant KPD 4 ir Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų. Reikėtų vengti dubliavimosi, todėl pagrįstas Jungtinio komiteto vaidmuo. EDPPI ir 
EBI turėtų tinkamai panaudoti EVPRI kompetenciją ir patirtį.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
109a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EDPPI užduotys yra tokios:
a) siekiant palengvinti rinkos rizikos 
modulio, nurodyto 105 straipsnio 5 dalyje, 
apskaičiavimą:
i) skelbia regioninės valdžios ir vietos 
valdžios, kurios pozicijos gali būti 
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traktuojamos kaip centrinės valdžios, 
kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, 
pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika 
nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės 
valdžios ir vietos valdžios pozicijų) 
specifinių pajamų generavimo galimybių 
ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių 
susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti 
įsipareigojimų neįvykdymo riziką, 
sąrašus;
ii) patikslina, kokie koregavimai turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju 
valiutos rizikos submodulyje, nurodytame 
105 straipsnio 5 dalyje; taip pat
b) patikslina atitinkamą vertybinių 
popierių kainų lygio indeksą, nurodytą 
106 straipsnio 2 dalyje, apskaičiuoja 
simetrinį patikslinimą, nurodytą 106 
straipsnyje, ir kas mėnesį skelbia šių 
dviejų rūšių informaciją.“

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2009/138/EB
109 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 105 
straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, EDPPI 
apskaičiuoja ir skelbia standartinius 
nuokrypius, susijusius su specifinėmis 
valstybių narių nacionalinėmis teisinėmis 
priemonėmis, kurios suteikia galimybę 
draudimo ir perdraudimo įmonėms 
pasidalyti draudimo išmokas, susijusias su 
sveikatos rizika, ir kurios atitinka 
nurodytus kriterijus.

2. Siekdama palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio, nurodyto 105 
straipsnio 4 dalyje, apskaičiavimą, EDPPI 
pagal atitinkamų valstybių narių 
priežiūros institucijų apskaičiavimus
apskaičiuoja standartinius nuokrypius, 
susijusius su specifinėmis valstybių narių 
nacionalinėmis teisinėmis priemonėmis, 
kurios suteikia galimybę draudimo ir 
perdraudimo įmonėms pasidalyti draudimo 
išmokas, susijusias su sveikatos rizika, ir 
kurios atitinka šiuos kriterijus:
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a) išmokų pasidalijimo mechanizmas 
skaidrus ir išsamiai aprašytas prieš metų 
laikotarpį, kuriuo jis taikomas;
b) išmokų pasidalijimo mechanizmas, 
draudimo kompanijų, kurios dalyvauja 
Sveikatos rizikos suvienodinimo sistemoje 
(HRES) ir HRES priklausančio verslo 
subjekto rizikos charakteristikos 
užtikrina, kad kiekvienai HRES 
dalyvaujančiai įmonei metinių verslo 
nuostolių lakumas žymiai sumažėjo dėl 
HRES, kiek su sveikatos draudimo 
įmokomis susijusi rizika, tiek ir rezervo 
poreikio rizika;
c) sveikatos draudimas HRES sistemoje 
yra privalomas, jis gali iš dalies arba 
visiškai pakeisti įstatyminio socialinio 
draudimo sistemos teikiamą sveikatos 
išlaidų padengimą;
d) HRES sistemoje dalyvaujančių įmonių 
bankroto atveju, viena ar daugiau 
vyriausybių garantuoja pilnai padengti 
draudėjo reikalavimus draudimo srityje, 
kuriai taikoma HRES sistema.
Komisija gali pagal 301a straipsnį priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patvirtinami papildomi kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Frazė „kurios atitinka nurodytus kriterijus“ neaiški. Pateikiami kriterijų patikslinimai, galbūt 
deleguotu teisės aktu reikės nustatyti papildomus reikalavimus.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo Techniniai reguliavimo standartai
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aktai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

1. Siekiant užtikinti nuoseklų 101 ir 103–
109 straipsnių suderinimą, EDPPI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektus,  pagal kuriuos apibrėžiama:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) koreliacijos parametrai, įskaitant, kai 
reikia, IV priede nustatytus parametrus, ir 
tų parametrų atnaujinimo procedūros;

d) koreliacijos parametrai, įskaitant, kai 
reikia, IV priede nustatytus parametrus;

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai.
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Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) kriterijai, susiję su standartiniais 
metodais, pagal kuriuos draudimo ar 
perdraudimo įmonė apskaičiuoja j punkte 
nurodytus įmonei būdingus specifinius 
parametrus, ir visi naudojamų duomenų 
išsamumo, tikslumo bei tinkamumo 
kriterijai, kuriuos turi atitikti duomenys, 
norint gauti priežiūros institucijos 
patvirtinimą, taip pat tokio patvirtinimo 
procedūra;

k) kriterijai, susiję su standartiniais 
metodais, pagal kuriuos draudimo ar 
perdraudimo įmonė apskaičiuoja j punkte 
nurodytus įmonei būdingus specifinius 
parametrus, ir visi naudojamų duomenų 
išsamumo, tikslumo bei tinkamumo 
kriterijai, kuriuos turi atitikti duomenys, 
norint gauti priežiūros institucijos 
patvirtinimą;

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) išsamūs išorinės kredito rizikos 
vertinimo institucijų tinkamumo ir kredito 
vertinimų susiejimo su kredito kokybės 
vertinimo skale, kaip nurodyta 109a 
straipsnio 1 dalies a punkte, kriterijai;

n) kredito vertinimų priskyrimas kredito 
kokybės žingsnių skalei, nurodytai 109a 
straipsnio 1 dalies f punkte;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamumo kriterijai nustatyti Reglamente dėl kredito reitingų agentūrų.



PE466.970v01-00 76/185 PR\874812LT.doc

LT

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) išsamūs vertybinių popierių kainų lygio 
indekso, nurodyto 109a straipsnio 1 dalies 
c punkte, kriterijai;

o) išsamūs vertybinių popierių kainų lygio 
indekso, nurodyto 109a straipsnio 1 dalies 
a punkto b papunktyje, kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) išsamūs koregavimų, kurie turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju, 
siekiant palengvinti valiutos rizikos 
submodulio apskaičiavimą, kaip nurodyta 
109a straipsnio 1 dalies d punkte, kriterijai;

p) išsamūs koregavimų, kurie turi būti 
atliekami su euru susietų valiutų atveju, 
siekiant palengvinti valiutos rizikos 
submodulio apskaičiavimą, kaip nurodyta 
109a straipsnio 1a dalies a punkto ii 
papunktyje, kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) išsamūs kriterijai, kuriuos turi atitikti 
nacionalinės teisinės priemonės, ir 
standartinio nuokrypio apskaičiavimo 

q) išsamūs kriterijai, kuriuos turi atitikti 
nacionalinės teisinės priemonės, ir 
standartinio nuokrypio apskaičiavimo 
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reikalavimai siekiant palengvinti sveikatos 
draudimo rizikos modulio apskaičiavimą, 
kaip nurodyta 109a straipsnio 2 dalyje.

metodika ir reikalavimai siekiant 
palengvinti sveikatos draudimo rizikos 
modulio apskaičiavimą, kaip nurodyta 
109a straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
straipsnio taikymo sąlygos, EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos nustatoma 
tvarka, kurios reikia laikytis, ir formatai 
bei šablonai, kuriuos reikia  naudoti, 
projektus siekiant:
a) atnaujinti d punkte nurodytus 
koreliacijos parametrus;
b) norint gauti priežiūros institucijos 
leidimą naudoti k punkte nurodytus 
įmonei būdingus specifinius parametrus.

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 1 dalies pirma e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus 
techninius įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatomi kiekybiniai apribojimai ir 
turto tinkamumo kriterijai. Tie deleguoti 
teisės aktai taikomi techninius atidėjinius 
dengiančiam turtui, išskyrus turtą 
įsipareigojimams pagal gyvybės draudimo 
sutartis padengti, kai investavimo rizika 
tenka draudėjams. Komisija persvarsto tas 
priemones atsižvelgdama į standartinės 
formulės ir finansų rinkų pokyčius.

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas mokumo kapitalo 
reikalavimo klausimu, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, kuriais 
nustatomi kiekybiniai apribojimai ir turto 
tinkamumo kriterijai, projektus siekiant 
padengti riziką, kuri nepakankamai 
padengta submodulyje.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
Tie techniniai reguliavimo standartai
taikomi techninius atidėjinius dengiančiam 
turtui, išskyrus turtą įsipareigojimams 
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pagal gyvybės draudimo sutartis padengti, 
kai investavimo rizika tenka draudėjams. 
Komisija persvarsto tuos techninius 
reguliavimo standartus atsižvelgdama į 
standartinės formulės ir finansų rinkų 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka II Mokumo direktyvos tekstą.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2009/138/EB
111 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatoma:

Išbraukta.

a) 101–110 straipsnių, papildytų 1 dalies 
a–m punktuose nurodytais deleguotais 
teisės aktais, taikymo sąlygos, kiek tai 
susiję su tais deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais; and
b) standartiniai metodai, pagal kuriuos 
apskaičiuojami 1 dalies j punkte nurodyti 
įmonei būdingi specifiniai parametrai.
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Šios pastraipos tikslas jau pasiektas techniniais reguliavimo standartais, nurodytais 1 



PR\874812LT.doc 81/185 PE466.970v01-00

LT

pastraipoje.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai ir 
techniniai įgyvendinimo standartai

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

Kad būtų užtikrintas nuoseklus mokumo 
kapitalo reikalavimo suderinimas taikant 
visapusišką arba dalinį vidaus modelį, 
EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus,  pagal kuriuos 
apibrėžiama:

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidaus modelio patvirtinimo tvarka; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) procedūros, pagal kurias patvirtinami
115 straipsnyje nurodyti dideli vidaus 
modelio pakeitimai ir modelių keitimo 
strategijos pakeitimai;

c) 115 straipsnyje nurodyti modelių 
keitimo strategijos pakeitimai;

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms apibrėžti reikalingi techniniai įgyvendinimo standartai.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metodai, įskaitant, kai tinka, 
numatytuosius metodus, kuriuos taikant 
galima visiškai integruoti dalinį vidaus 
modelį į standartinę mokumo kapitalo 
reikalavimo formulę, ir alternatyvių 
metodų naudojimo reikalavimai.

d) būdas visiškai integruoti dalinį vidaus 
modelį į standartinę mokumo kapitalo 
reikalavimo formulę, nurodytą 113 
straipsnio 1 dalies c punkte, ir alternatyvių 
integravimo metodų naudojimo 
reikalavimai.
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Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
straipsnio  taikymo sąlygos, EDPPI 



PE466.970v01-00 84/185 PR\874812LT.doc

LT

parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos nustatoma 
tvarka, kurios reikia laikytis, ir formatai 
bei šablonai, kuriuos reikia naudoti, 
projektus dėl:
a) vidaus modelio patvirtinimo pagal 112 
straipsnį; ir
b) dėl 115 straipsnyje nurodytų didelių 
vidaus modelio pakeitimų ir modelių 
keitimo strategijos pakeitimų patvirtinimo.

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies pirma e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus 
techninius įgyvendinimo standartus.“
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Or. en

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2009/138/EB
114 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 112–126 straipsnių, 
papildytų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl toje dalyje nurodytų procedūrų, 
pakeitimų ir alternatyvių metodų. Antroje 
pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį. 
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2009/138/EB
127 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo 
aktai

Techniniai reguliavimo standartai

Or. en
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Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2009/138/EB
127 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
susijusius su 120–126 straipsniais, dėl 
vidaus modelių naudojimo visoje 
Sąjungoje.

Siekiant užtikinti nuoseklų 120–126 
straipsnių suderinimą ir geriau įvertinti 
draudimo ar perdraudimo įmonės rizikos 
pobūdį ir verslo vadybą, EDPPI parengia 
techninių įgyvendinimo standartų dėl 
vidaus modelių naudojimo visoje 
Sąjungoje projektus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2009/138/EB
127 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos 120–126 straipsnių, 
papildytų pirmoje pastraipoje nurodytais 
deleguotais teisės aktais, taikymo sąlygos, 
kiek tai susiję su tais deleguotais teisės 
aktais reglamentuojamais dalykais.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.
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Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2009/138/EB
127 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antroje pastraipoje nurodyti techniniai
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 23 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
129 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) 129 straipsnio 1 dalies d punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:
„i) 2.300.000 EUR – ne gyvybės 
draudimo įmonėms, įskaitant 
priklausomas draudimo įmones, 
išskyrus atvejus, kai draudžiama visų 
arba kai kurių I priedo A dalies 10–15 
grupėse išvardytų rūšių rizika; šiais 
atvejais absoliuti žemiausia riba yra ne 
žemesnė nei 3.500.000 EUR.“

Or. en

Pagrindimas

Sumos, nurodytos (i ) ir( ii) punktuose, taip pat keičiamos pagal 300 straipsnį (OL C 41, 2009
02 19). Sumos gyvybės draudimo ir perdraudimo srityse neturėtų skirtis.
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Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 23 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
129 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) 129 straipsnio 1 dalies d punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:
„ii) 3 500 000 EUR – gyvybės draudimo 
įmonėms, įskaitant priklausomas 
draudimo įmones;“

Or. en

Pagrindimas

Sumos, nurodytos (i ) ir( ii) punktuose, taip pat keičiamos pagal 300 straipsnį (OL C 41, 2009 
02 19). Sumos gyvybės draudimo ir perdraudimo srityse neturėtų skirtis.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 24 punktas
Direktyva 2009/138/EB
129 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 3 200 000 EUR – perdraudimo 
įmonėms, išskyrus priklausomų 
perdraudimo įmonių atvejus, kuriais 
laikomasi ne mažesnio nei 1 100 000 EUR 
minimalaus kapitalo reikalavimo,

iii) 3 500 000 EUR – perdraudimo 
įmonėms, išskyrus priklausomų 
perdraudimo įmonių atvejus, kuriais 
laikomasi ne mažesnio nei 1 100 000 EUR 
minimalaus kapitalo reikalavimo,

Or. en

Pagrindimas

Sumos, nurodytos (i ) ir( ii) punktuose, taip pat keičiamos pagal 300 straipsnį (OL C 41, 2009 
02 19). Sumos gyvybės draudimo ir perdraudimo srityse neturėtų skirtis.
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Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 27 punktas
Direktyva 2009/138/EB
130 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Techniniai reguliavimo standartai 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 27 punktas
Direktyva 2009/138/EB
130 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus,
kuriais patikslinama 128 ir 129 
straipsniuose nurodyto minimalaus kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo tvarka.

Siekiant užtikinti šio straipsnio nuoseklų 
suderinimą minimalaus kapitalo 
reikalavimo klausimu, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, kuriais
patikslinama 128 ir 129 straipsniuose 
nurodyto minimalaus kapitalo reikalavimo 
apskaičiavimo tvarka, projektus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 27 punktas
Direktyva 2009/138/EB
130 straipsnio pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 27 punktas
Direktyva 2009/138/EB
130 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Techniniai reguliavimo standartai ir 
techniniai įgyvendinimo standartai

Or. en
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Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami su šiomis sritimis 
susiję kokybiniai reikalavimai:

1. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas su 132 straipsnio 2 ir 4 
dalimis, EDPPI parengia techninių 
reguliavimo standartų, pagal kuriuos 
apibrėžiami su šiomis sritimis susiję 
kokybiniai reikalavimai, projektus:

Or. en

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl investicijų, susijusių su 132 
straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 
patiriamos rizikos nustatymas, vertinimas, 
stebėsena, valdymas ir pranešimas apie ją;

a) dėl investicijų, susijusių su 132 
straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 
patiriamos rizikos nustatymas, vertinimas, 
stebėsena ir valdymas;

Or. en

Pagrindimas
Pranešimo tvarka nustatoma pagal techninius įgyvendinimo standartus.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl investicijų į išvestines priemones ir 
turtą, nurodytą 132 straipsnio 4 dalies 
antroje pastraipoje, patiriamos specifinės 
rizikos nustatymas, vertinimas, stebėsena, 
valdymas ir pranešimas apie ją.

b) dėl investicijų į išvestines priemones ir 
turtą, nurodytą 132 straipsnio 4 dalies 
antroje pastraipoje, patiriamos specifinės 
rizikos nustatymas, vertinimas, stebėsena ir
valdymas.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo tvarka nustatoma pagal techninius įgyvendinimo standartus.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų užtikrintos vienodos 1 dalyje 
nurodytos a ir b punktų taikymo sąlygos, 
EDPPI gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos 
nustatoma ataskaitų teikimo tvarka, 
kurios reikia laikytis, ir formatai bei 
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šablonai, kuriuos reikia  naudoti, 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
trečioje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

2. Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
135 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) šios dalies a ir b punktuose nustatytų 
reikalavimų nesilaikymo pasekmės, 
įskaitant, jei tinka, ir nepaisant 101 
straipsnio 3 dalies priemones, kuriomis 
nustatomas proporcingas papildomo 
kapitalo poreikis.

c) nurodomos aplinkybės, kurioms esant 
galima nustatyti papildomo kapitalo 
reikalavimą, jei nesilaikoma šios dalies a 
ir b punktuose nustatytų reikalavimų 
nepažeidžiant 101 straipsnio 3 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 37 straipsniu.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2009/138/EB
136 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikinti šio straipsnio 
nuoseklų suderinimą, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma 1 dalies c punkte 
nurodyto papildomo kapitalo 
apskaičiavimo metodika, projektus.
EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 37 straipsniu.
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Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ypatingo nuosmukio finansų rinkose 
atveju, kurį pagal šią dalį nustato EDPPI, 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į visus 
svarbius veiksnius, gali atitinkamam laikui 
pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje 
nustatytą laikotarpį.

„Ypatingo nuosmukio finansų rinkose 
atveju, kurį pagal šią dalį paskelbia 
EDPPI, pasikonsultavusi su Europos 
sisteminės rizikos valdyba (toliau –
ESRV), įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1092/2010, 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į visus 
svarbius veiksnius, gali atitinkamam laikui 
pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje 
nustatytą laikotarpį.“

Or. en

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Dalis papildoma ketvirta ir penkta 
pastraipomis:

(b) Po pirmos pastraipos įterpiamos antra 
ir trečia pastraipos:

„Nepažeidžiant EDPPI įgaliojimų pagal
Reglamento …/… 18 straipsnį, taikant šią 
dalį EDPPI atitinkamos priežiūros 
institucijos prašymu pateikia prašančiajai 
priežiūros institucijai atskirą sprendimą, 
kuriame teigiama, kad egzistuoja 
ypatingas nuosmukis finansų rinkose. 
Ypatingas nuosmukis finansų rinkose 
egzistuoja tuomet, kai viena ar daugiau 
draudimo ar perdraudimo įmonių negali 

„Nepažeidžiant Reglamento 1094/2010 18 
straipsnio, taikant šią dalį EDPPI 
atitinkamos priežiūros institucijos prašymu 
arba savo iniciatyva gali priimti 
sprendimą, kad egzistuoja ypatingas 
nuosmukis finansų rinkose. Ypatingas 
nuosmukis finansų rinkose egzistuoja 
tuomet, kai nuosmukis finansų rinkose yra 
nenumatytas, staigus ir didelis ir skiriasi 
nuo nuosmukių, laikomų ekonominio ciklo 
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įvykdyti vieno iš reikalavimų, nustatytų 
šio straipsnio 3 dalyje, per toje dalyje 
nurodytą laikotarpį dėl nuosmukio
finansų rinkose, kuris yra nenumatytas, 
staigus ir didelis, kuris skiriasi nuo 
nuosmukių, laikomų ekonominio ciklo 
dalimi, ir kuris jau rimtai neigiamai 
paveikė vienos ar daugiau draudimo ir 
perdraudimo įmonių, kurios kartu sudaro 
didelę draudimo ar perdraudimo rinkos 
dalį vienoje ar daugiau valstybių narių, 
finansinę padėtį.

dalimi.

Or. en

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
138 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI bent kartą per mėnesį peržiūri, ar 
ketvirtoje pastraipoje nurodytos sąlygos 
dar tenkinamos peržiūros datą, ir 
panaikina tą sprendimą, jei viena ar 
daugiau ketvirtoje pastraipoje nurodytų 
sąlygų, kuriomis buvo grindžiamas 
sprendimas, nebetenkinama. Šiuo tikslu 
EDPPI atitinkamai priežiūros institucijai 
pateikia atskirą sprendimą, kuriame 
teigiama, kad ypatingas nuosmukis finansų 
rinkose baigėsi.

EDPPI bent kartą per mėnesį peržiūri, ar 
ankstesnėje pastraipoje nurodytos sąlygos 
dar tenkinamos peržiūros datą. Šiuo tikslu 
EDPPI atitinkamos priežiūros institucijos 
prašymu arba savo iniciatyva gali priimti 
sprendimą, kuriuo nustatoma, kad 
ypatingas nuosmukis finansų rinkose 
baigėsi.

Or. en

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Techniniai reguliavimo standartai

Or. en

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
patikslindama procedūras, kuriomis turi 
vadovautis EDPPI priimdama sprendimą, 
ar egzistuoja ypatingas nuosmukis 
finansų rinkose, ir veiksnius, į kuriuos 
reikia atsižvelgti taikant 138 straipsnio 4 
dalį, įskaitant 138 straipsnio 4 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytą ilgiausią 
atitinkamą laikotarpį, išreikštą bendru 
mėnesių skaičiumi ir vienodą visoms 
draudimo bei perdraudimo įmonėms.

1. Siekiant užtikinti 138 straipsnio 4 dalies 
nuoseklų suderinimą, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų
projektus, patikslindama veiksnius, į 
kuriuos reikia atsižvelgti taikant 138 
straipsnio 4 dalį, įskaitant 138 straipsnio 4 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
ilgiausią laikotarpį, išreikštą bendru 
mėnesių skaičiumi ir vienodą visoms 
draudimo bei perdraudimo įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
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Or. en

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikinti vienodas 138 straipsnio 
4 dalies taikymą, EDPPI parengia 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektus, patikslindama procedūras, 
kuriomis turi vadovautis EDPPI 
priimdama sprendimą, ar egzistuoja 
ypatingas nuosmukis finansų rinkose, 
atsižvelgiant į 138 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 1 dalies pirma e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus 
techninius įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai būtina padidinti 
konvergenciją, Komisija pagal 301a 
straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų gali priimti deleguotus 
teisės aktus, kuriais išsamiau nustatomi
138 straipsnio 2 dalyje nurodyto padėties 
atkūrimo plano ir 139 straipsnio 2 dalyje 

2. Kad būtų užtikrintas 138 straipsnio 2 
dalies, 139 straipsnio 2 dalies ir 141 
straipsnio nuoseklus derinimas, EDPPI 
gali parengti techninių reguliavimo 
standartų, pagal kuriuos apibrėžiami 138 
straipsnio 2 dalyje nurodytas padėties 
atkūrimo planas ir 139 straipsnio 2 dalyje 
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nurodyto finansinio plano reikalavimai 
bei su 141 straipsniu susiję reikalavimai, ir
atitinkamai padeda užtikrinti, kad būtų 
išvengta procikliškumo poveikio.“

nurodytas finansinis planas ir kurie susiję
su 141 straipsniu, projektus, atitinkamai 
padėdama užtikrinti, kad būtų išvengta 
procikliškumo poveikio.“

Or. en

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 31 punktas
Direktyva 2009/138/EB
143 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 31 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
149 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) 149 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„Bet kuriam 147 straipsnyje nurodytos 
informacijos pakeitimui, kurį draudimo 
įmonė ketina padaryti, taikoma 147 ir 
148 straipsniuose nustatyta tvarka.“

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų vietoj 145 straipsnio nurodyti 147 straipsnį.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 32 punktas
Direktyva 2009/138/EB
155 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija gali perduoti klausimą 
EDPPI ir prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento …/2010 [EDPPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Be to, buveinės valstybės narės priežiūros 
institucija gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 1−4 ir 6 
dalis. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Priimančioji valstybė narė turi visus įmanomus įsikišimo įgaliojimus, kaip nustatyta 3 dalyje. 
Vis dėlto buveinės valstybės narė galėtų nepritarti priimančiosios valstybės vertinimui ir 
įsikišimui, todėl jai reikėtų suteikti galimybę kreiptis šiuo klausimu į EDPPI.

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 32 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
155 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) 155 straipsnio 9 dalis pakeičiama 
taip:
„9. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
EDPPI informaciją apie atsisakymo 
atvejų pagal 146 ir 148 straipsnius arba 
atvejų, kai buvo imtasi priemonių pagal 
šio straipsnio 3 ir 4 dalį, skaičių ir rūšis.“
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmosios bendrosios direktyvos 9 straipsnio 11 dalimi.

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 33 punktas
Direktyva 2009/138/EB
158 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, priimančiosios valstybės narės 
priežiūros institucija gali perduoti klausimą 
EDPPI ir prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento …/2010 [EDPPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Be to, buveinės valstybės narės priežiūros 
institucija gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 1−4 ir 6 
dalis. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami kriterijai, skirti 
įvertinti, ar trečiojoje šalyje perdraudimo 
veiklą vykdančioms įmonėms, kurių 
pagrindinės buveinės yra toje trečiojoje 
šalyje, taikoma mokumo tvarka yra 
lygiavertė I antraštinėje dalyje nustatytai 
tvarkai.

1. Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinami kriterijai, skirti įvertinti, ar 
trečiojoje šalyje perdraudimo veiklą 
vykdančioms įmonėms, kurių pagrindinės 
buveinės yra toje trečiojoje šalyje, taikoma 
mokumo tvarka yra lygiavertė I 
antraštinėje dalyje nustatytai tvarkai.
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Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūrą reikia suderinti su Lisabonos sutartimi. Skaidrumo sumetimais 
lygiavertės trečiosios šalys turi būti paviešinamos.

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„Jei trečioji šalis atitinka pagal 1 dalį 
priimtus kriterijus, pagal 301a straipsnį ir 
padedama EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį
Komisija gali nuspręsti, kad trečiojoje 
šalyje perdraudimo veiklą vykdančioms 
įmonėms, kurių pagrindinės buveinės 
yra toje trečiojoje šalyje, taikoma 
mokumo sistema yra lygiavertė I 
antraštinėje dalyje nustatytajai.
Siekiant atsižvelgti į bet kokius I 
antraštinėje dalyje nustatytos mokumo 
tvarkos ir trečiosios šalies mokumo 
tvarkos pokyčius, tokie sprendimai 
nuolat peržiūrimi.
EDPPI pirmoje pastraipoje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat 
atnaujina.“

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūrą reikia suderinti su Lisabonos sutartimi. Skaidrumo sumetimais 
lygiavertės trečiosios šalys turi būti paviešinamos.
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Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 3 dalies ir 134 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
pereinamuoju laikotarpiu perdraudimo 
sutartys, sudarytos su įmonėmis, kurių 
pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, 
kurios mokumo tvarka iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. greičiausiai neatitiks 1 
dalyje nurodytų lygiavertiškumo vertinimo 
kriterijų, vertinamos taip pat, kaip 
nurodyta 172 straipsnio 3 dalyje ir 134 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 6 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas. 

4. Nepaisant 1 dalies, pagal 301a straipsnį 
ir ribotam laikotarpiui bei padedama 
EDPPI pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 33 straipsnio 2 dalį Komisija
gali nuspręsti, kad įmonių, kurių 
pagrindinės buveinės yra toje trečiojoje 
šalyje, perdraudimo veiklai taikoma 
trečiosios šalies mokumo tvarka yra 
laikinai lygiavertė I antraštinėje dalyje 
nustatytajai, jei trečioji šalis atitinka bent 
šias sąlygas: 

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti mokymo tvarką, kuri gali 
būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 2 dalį;
b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies mokumo tvarka 
grindžiama rizika ir turto ir 
įsipareigojimų rinkos vertės nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
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principų, principų ir standartų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis atitinkamos trečiosios šalies 
pateiktomis pažangos ataskaitomis, kurias 
kas šešis mėnesius gauna ir įvertina 
Komisija ir EDPPI.
EDPPI pirmoje pastraipoje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinamos pirmoje pastraipoje 
nustatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 4 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 
trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.

5. 4 dalyje nurodytas laikotarpis yra 
penkeri metai nuo 310 straipsnyje 
nurodytos datos arba iki dienos, kurią 
vadovaujantis 2 dalimi tos trečiosios šalies 
mokumo tvarka pradėta laikyti lygiaverte 
I antraštinėje dalyje nustatytajai, 
priklausomai nuo to, kuri diena 
ankstesnė.
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Or. en

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
172 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 301 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą Komisija dėl 4 
dalyje nurodytos mokumo tvarkos gali 
priimti sprendimą, kad trečioji šalis 
atitinka 174 straipsnio 4 dalyje ir 
deleguotame teisės akte nustatytas 
sąlygas.

6. Su įmonėmis, kurių pagrindinė buveinė 
yra trečiojoje šalyje, kuri yra laikinai 
lygiavertė pagal 4 dalį, sudarytos 
perdraudimo sutartys yra vertinamos taip 
pat, kaip nurodyta 3 dalyje. 173 straipsnis 
taip pat taikomas perdraudimo įmonėms, 
kurių pagrindinės buveinės yra trečiojoje 
šalyje, kuri yra laikinai lygiavertė pagal 4 
dalį.

Tie sprendimai reguliariai peržiūrimi.

Or. en

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
176 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) 176 straipsnis pakeičiamas taip:
„Informacija, kurią valstybės narės 

teikia Komisijai ir EDPPI
Valstybių narių priežiūros institucijos 
Komisijai, EDPPI ir kitų valstybių narių 
priežiūros institucijoms praneša apie 
visus išduotus leidimus įsteigti tiesioginio 
arba netiesioginio pavaldumo dukterinę 
įmonę, kurios vienos arba kelių 
patronuojančių įmonių veikla yra 
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reglamentuojama trečiosios šalies teisės 
aktais.
Pranešant tą informaciją taip pat 
nurodoma atitinkamos grupės 
struktūra. 
Kai trečiosios šalies teisės aktais 
reglamentuojama įmonė įsigyja 
Bendrijoje leidimą gavusios draudimo 
ar perdraudimo įmonės akcijų paketą, 
dėl kurio ta draudimo ar perdraudimo 
įmonė taptų tos trečiosios šalies įmonės 
dukterine įmone, buveinės valstybės 
narės priežiūros institucijos apie tai 
praneša Komisijai, EDPPI ir kitų 
valstybių narių priežiūros 
institucijoms.“

Or. en

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 35 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
177 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35b) 177 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Valstybės narės informuoja Komisiją 
ir EDPPI apie visus bendro pobūdžio 
sunkumus, su kuriais susiduria jų 
draudimo ar perdraudimo įmonės, 
įsisteigdamos ir veikdamos trečiojoje 
šalyje arba vykdydamos joje veiklą.“

Or. en



PE466.970v01-00 108/185 PR\874812LT.doc

LT

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 36 punktas
Direktyva 2009/138/EB
210 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinamos 1 dalies nuostatos 
dėl rizikos, susijusios su riboto 
perdraudimo veikla, stebėsenos, valdymo ir 
kontrolės.

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas riboto perdraudimo 
klausimu, EDPPI gali parengti techninių 
reguliavimo standartų, pagal kuriuos 
apibrėžiami rizikos, susijusios su riboto 
perdraudimo veikla, stebėsena, valdymas ir 
kontrolė, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
Kad būtų užtikrintos vienodos 1 dalies 
taikymo sąlygos, EDPPI gali parengti 
techninių įgyvendinimo standartų, pagal 
kuriuos nustatoma ataskaitų teikimo 
tvarka, kurios reikia laikytis, ir formatai 
bei šablonai, kuriuos reikia naudoti, 
projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
trečioje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija. Techniniai 
įgyvendinimo standartai pridėti siekiant, jei reikia, išaiškinti ataskaitų teikimo tvarką. 
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Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma: 

2. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas su 211 straipsnio 1 dalimi, 
EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų, pagal kuriuos apibrėžiami 
toliau nurodyti priežiūros institucijos 
pritarimo gavimo kriterijai, projektus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatomos procedūros, pagal 
kurias priežiūros institucija patvirtina 
specialiosios paskirties įmones, ir 
priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija procedūros tuo 
atveju, kai specialiosios paskirties įmonė, 
prisiimanti draudimo ar perdraudimo 
įmonės riziką, įsteigta ne toje pačioje 
valstybėje narėje, kurioje draudimo ar 
perdraudimo įmonei suteiktas leidimas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kad būtų užtikrintos vienodos 211 
straipsnio 1 ir 2 dalies taikymo sąlygos, 
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos nustatoma 
suteikiant priežiūros institucijos leidimą 
steigti specialiosios paskirties įmones 
taikytina tvarka ir naudotini formatai bei 
šablonai, projektus.
EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
Kad būtų užtikrintos vienodos 211 
straipsnio 1 ir 2 dalies taikymo sąlygos, 
EDPPI gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos 
nustatoma priežiūros institucijoms 
bendradarbiaujant ir keičiantis 
informacija taikytina tvarka ir naudotini 
formatai bei šablonai, kai specialiosios 
paskirties įmonė, kuri prisiima draudimo 
ar perdraudimo įmonės riziką, įsteigta ne 
toje pačioje valstybėje narėje, kurioje 
draudimo ar perdraudimo įmonei 
suteiktas leidimas, projektus.

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms taikomi techniniai įgyvendinimo standartai. 4 dalies tikslas įtrauktas į naują 2a 
dalį, kuri logiškai turėtų būti įterpta prieš 3 dalį.
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Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Specialiosios paskirties įmonėms, 
kurioms leidimas suteiktas iki 2012 m. 
gruodžio 31 d., taikoma specialiosios 
paskirties įmonei leidimą suteikusios 
valstybės narės teisė. Tačiau po tos datos 
bet kokiai naujai specialiosios paskirties 
įmonės pradėtai veiklai taikomos 1 ir 2
dalys.“

3. Specialiosios paskirties įmonėms, 
kurioms leidimas suteiktas iki 2012 m. 
gruodžio 31 d., taikoma specialiosios 
paskirties įmonei leidimą suteikusios 
valstybės narės teisė. Tačiau po tos datos 
bet kokiai naujai specialiosios paskirties 
įmonės pradėtai veiklai taikomos 1, 2 ir 
2a dalys.“

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms taikomi techniniai įgyvendinimo standartai. 4 dalies tikslas įtrauktas į naują 2a 
dalį, kuri logiškai turėtų būti įterpta prieš 3 dalį.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
211 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.
„4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti techninius įgyvendinimo 
standartus, kuriais nustatomos šio 
straipsnio, papildyto 2 dalyje nurodytais 
deleguotais teisės aktais, taikymo sąlygos, 
kiek tai susiję su tais deleguotais teisės 
aktais reglamentuojamais dalykais, visų 
pirma dėl procedūros, kuria reikia 
vadovautis specialiosios paskirties 
įmonėms suteikiant priežiūros institucijos 
patvirtinimą, ir dėl priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo ir keitimosi 
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informacija procedūrų. 
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį. 
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Procedūroms taikomi techniniai įgyvendinimo standartai. 4 dalies tikslas įtrauktas į naują 2a 
dalį, kuri logiškai turėtų būti įterpta prieš 3 dalį.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
212 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) 212 straipsnio 1 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:
„e) priežiūros institucijų kolegija –
nuolatinė, bet lanksti struktūra, skirta 
bendradarbiauti, koordinuoti ir sudaryti 
palankias sąlygas priimti sprendimus dėl 
grupės, kurią sudaro toliau išvardyti 
nariai, priežiūros:
− grupės priežiūros institucija;
− grupės įmones prižiūrinčios priežiūros 
institucijos, kurios nėra grupės priežiūros 
institucija; taip pat
− EDPPI, kuri pagal šią apibrėžtį laikoma 
priežiūros institucija.“

Or. en

Pagrindimas

EDPPI reglamento 21 straipsnio 2 dalyje EDPPI apibrėžta kaip priežiūros institucija 
kolegijose, kuriose jai tenka vadovaujamas vaidmuo užtikrinant nuoseklų ir darnų kolegijos 
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darbą.

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
216 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37b) 216 straipsnio 1 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:
„Tokiu atveju priežiūros institucija 
paaiškina savo sprendimą grupės 
priežiūros institucijai ir pagrindinei 
Sąjungos lygmens patronuojančiai 
įmonei. Grupės priežiūros institucija apie 
tai informuoja priežiūros institucijų 
kolegiją pagal 248 straipsnio 1 dalies a 
punktą.“

Or. en

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 37 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
216 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 216 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa 
pakeičiama taip:
„Priežiūros institucija paaiškina tokius 
sprendimus įmonei ir grupės priežiūros 
institucijai. Grupės priežiūros institucija 
apie tai informuoja priežiūros institucijų 
kolegiją pagal 248 straipsnio 1 dalies a 
punktą.“

Or. en
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Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 38 punktas
Direktyva 2009/138/EB
216 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama, kokiomis 
aplinkybėmis galima priimti 1 dalyje 
nurodytą sprendimą.

7. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinama, kokiomis aplinkybėmis 
galima priimti 1 dalyje nurodytą 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 38 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
217 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) 217 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Tokiu atveju priežiūros institucijos 
paaiškina savo susitarimą grupės 
priežiūros institucijai ir pagrindinei 
Sąjungos lygmens patronuojančiai 
įmonei. Grupės priežiūros institucija apie 
tai informuoja priežiūros institucijų 
kolegiją pagal 248 straipsnio 1 dalies a 
punktą.“

Or. en
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Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 39 punktas
Direktyva 2009/138/EB
217 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinama, kokiomis 
aplinkybėmis galima priimti 1 dalyje 
nurodytą sprendimą.

3. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinama, kokiomis aplinkybėmis 
galima priimti 1 dalyje nurodytą 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 40 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) 227 straipsnio 2 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:

(40) 227 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Grupės priežiūros institucija 
dalyvaujančios įmonės prašymu arba 
savo iniciatyva patvirtina, ar trečiosios 
šalies tvarka yra bent lygiavertė. Grupės 
priežiūros institucija bendradarbiauja su 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį.

Šiuo tikslu, prieš priimdama sprendimą dėl 
lygiavertiškumo, grupės priežiūros 
institucija konsultuojasi su kitomis 
atitinkamomis priežiūros institucijomis ir 
EDPPI.“

Šiuo tikslu, prieš priimdama sprendimą dėl 
lygiavertiškumo, grupės priežiūros 
institucija, padedama EDPPI,
konsultuojasi su kitomis atitinkamomis 
priežiūros institucijomis. Šis sprendimas 
priimamas vadovaujantis pagal 3 dalį 
priimtais kriterijais. Grupės priežiūros 
institucija nepriima jokio sprendimo dėl 
trečiosios šalies, kuris prieštarautų bet 
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kokiam anksčiau priimtam sprendimui dėl 
tos trečiosios šalies.
Jei priežiūros institucijos nesutinka su 
pagal 2 dalį priimtu sprendimu, jos gali 
šiuo klausimu kreiptis į EDPPI ir prašyti 
jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 19 straipsnio 1−3 ir 6 dalis per 
3 mėnesius nuo grupės priežiūros 
institucijos pranešimo apie sprendimą 
dienos. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės nepriimtų prieštaringų sprendimų. EDPPI vaidmuo yra 
apibrėžtas pagal EDPPI reglamento 33 straipsnio 2 dalį. Reikėtų pradėti taikyti EDPPI 
tarpininkavimo esant skirtingoms nuomonėms praktiką.

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 41 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami kriterijai, skirti 
įvertinti, ar trečiosios šalies mokumo
tvarka yra lygiavertė I antraštinės dalies VI 
skyriuje nustatytai tvarkai.

3. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinami kriterijai, skirti įvertinti, ar 
trečiosios šalies priežiūros tvarka yra 
lygiavertė I antraštinės dalies VI skyriuje 
nustatytai tvarkai.

Or. en
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Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 41 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei trečioji šalis atitinka pagal pirmą 
pastraipą priimtus kriterijus, pagal 301a 
straipsnį ir padedama EDPPI pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 33 
straipsnio 2 dalį Komisija gali nuspręsti, 
kad tos trečiosios šalies priežiūros tvarka 
yra lygiavertė I antraštinės dalies VI 
skyriuje nustatytai tvarkai.
Siekiant atsižvelgti į bet kokius I 
antraštinės dalies VI skyriuje nustatytos 
priežiūros tvarkos ir trečiosios šalies 
priežiūros tvarkos pokyčius, tie 
sprendimai nuolat peržiūrimi.
EDPPI šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūrą reikia suderinti su Lisabonos sutartimi. Skaidrumo sumetimais 
lygiavertės trečiosios šalys turi būti paviešinamos.

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 41 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Komisija pagal 4 arba 6 dalį 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies 
priežiūros tvarkos lygiavertiškumo ar 
laikino lygiavertiškumo, 2 dalis 
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netaikoma.
Jei Komisijos sprendime, priimtame 
pagal 4 arba 6 dalį, nustatyta, kad 
trečiosios šalies priežiūros tvarka nėra 
nei lygiavertė, nei laikinai lygiavertė, 1 
dalies antroje pastraipoje numatyta 
galimybė atsižvelgti į mokumo kapitalo 
reikalavimą ir tinkamas nuosavas lėšas 
atitinkamoje trečiojoje šalyje nustatyta 
tvarka netaikoma, o trečiosios šalies 
draudimo ar perdraudimo įmonei 
taikoma tik 1 dalies pirma pastraipa.

Or. en

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamos nuo 1 dalies antros 
pastraipos, pereinamuoju laikotarpiu 
valstybės narės gali numatyti, kad 
apskaičiuojant grupės mokumą būtų 
atsižvelgiama į toje pastraipoje nurodytos 
įmonės mokumo kapitalo reikalavimą ir 
nuosavas lėšas, tinkamas tam 
reikalavimui patenkinti, atitinkamoje 
trečiojoje šalyje nustatyta tvarka. 
Pereinamasis laikotarpis trunka ilgiausiai 
5 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik 
tuomet, jei Komisija priima sprendimą 
pagal 7 dalį, kad trečioji šalis atitinka 
nustatytas sąlygas. 

6. Nepaisant 5 dalies antros pastraipos, 
pagal 301a straipsnį ir ribotam 
laikotarpiui bei padedama EDPPI pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 33 
straipsnio 2 dalį Komisija gali nuspręsti, 
kad įmonėms, kurių pagrindinės buveinės 
yra toje trečiojoje šalyje, taikoma 
trečiosios šalies priežiūros tvarka yra 
laikinai lygiavertė I antraštinės dalies VI 
skyriuje nustatytajai, jei ta trečioji šalis 
atitinka bent šias sąlygas:

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti priežiūros tvarką, kuri 
gali būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 2 
dalį;
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b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies priežiūros 
tvarka grindžiama rizika ir turto ir 
įsipareigojimų rinkos vertės nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų, principų ir standartų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis atitinkamos trečiosios šalies 
pateiktomis pažangos ataskaitomis, kurias 
kas pusę metų gauna ir įvertina Komisija 
ir EDPPI. 
EDPPI šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinamos pirmoje pastraipoje 
nustatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija pagal 301a straipsnį ir 7. 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra 
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laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 6 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 
trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.

penkeri metai nuo 310 straipsnyje 
nurodytos datos arba iki dienos, kurią 
vadovaujantis 4 dalimi tos trečiosios šalies 
mokumo tvarka pradėta laikyti lygiaverte 
I antraštinės dalies VI skyriuje 
nustatytajai, priklausomai nuo to, kuri 
diena ankstesnė.

Or. en

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 42 punktas
Direktyva 2009/138/EB
227 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija dėl 6 dalyje nurodytos trečiųjų 
šalių mokumo tvarkos gali priimti 
sprendimą, kad trečioji šalis atitinka 4 
dalyje ir deleguotame teisės akte 
nustatytas sąlygas.

8. Jei pagal 6 dalį priimamas sprendimas, 
kad trečiosios šalies priežiūros tvarka yra 
laikinai lygiavertė, ta trečioji šalis laikoma 
lygiaverte pagal 1 dalies antrą pastraipą.

Tie sprendimai priimami pasikonsultavus 
su Europos draudimo ir profesinių 
pensijų komitetu ir taikant 301 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. 
Sprendimai reguliariai peržiūrimi.

Or. en
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Pakeitimas 211

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 42 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) 231 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Jei draudimo ar perdraudimo įmonė 
ir jos susijusios įmonės arba draudimo 
kontroliuojančiosios bendrovės 
susijusios įmonės kartu pateikia 
prašymą skaičiuoti konsoliduotą grupės 
mokumo kapitalo reikalavimą, taip pat 
grupės draudimo ir perdraudimo 
įmonių mokumo kapitalo reikalavimą 
pagal vidaus modelį, priežiūros 
institucijos bendradarbiauja 
spręsdamos, ar suteikti tokį leidimą, bei 
prireikus nustato tokio leidimo sąlygas ir 
nuostatas.
Pirmoje pastraipoje minėtas prašymas 
teikiamas grupės priežiūros institucijai. 
Grupės priežiūros institucija 
nedelsdama informuoja kitus priežiūros 
institucijų kolegijos narius […] ir jiems 
perduoda išsamų prašymą.“

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas tekstas įtrauktas į 1 dalies 3 pastraipą. 

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 42 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) 231 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„2. Atitinkamos priežiūros institucijos 
deda visas pastangas, kad priimtų 
bendrą sprendimą dėl prašymo per šešis 
mėnesius nuo dienos, kai grupės 
priežiūros institucija gavo išsamų 
prašymą.“

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas tekstas įtrauktas į 1 dalies 3 pastraipą. 

Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per 2 dalyje nurodytą laikotarpį grupės 
priežiūros institucija ir bet kuri kita 
atitinkama priežiūros institucija gali 
konsultuotis su EDPPI. Su EDPPI 
konsultuojamasi ir tuomet, kai to prašo 
dalyvaujanti įmonė.

3. Jeigu per 2 dalyje nurodytą šešių 
mėnesių laikotarpį kuri nors iš susijusių 
priežiūros institucijų šiuo klausimu 
kreipėsi į EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 19 straipsnį, grupės 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir 
priima savo sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu. Tą sprendimą 
atitinkamos priežiūros institucijos 
pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

Jei konsultuojamasi su EDPPI, apie tai 
pranešama visoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms, o 2 dalyje 
nurodytas laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
41 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 44 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipą komisijos pasiūlytas 
sprendimas atmetamas, galutinį 
sprendimą priima grupės priežiūros 
institucija. Tą sprendimą atitinkamos 
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priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu 
ir jį taiko. Šešių mėnesių laikotarpis 
laikomas taikinimo terminu, kaip 
apibrėžta to reglamento 19 straipsnio 2 
dalyje. 
EDPPI sprendimą priima per vieną 
mėnesį. Pasibaigus šešių mėnesių 
laikotarpiui arba priėmus bendrą 
sprendimą klausimas EDPPI 
neperduodamas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmąja bendrąja direktyva, Direktyva dėl kapitalo poreikio ir Direktyva dėl 
finansinių konglomeratų.

Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Grupės priežiūros institucija pateikia 
prašymo teikėjui dokumentą, kuriame 
išdėstomas visiškai pagrįstas 2 dalyje 
nurodytas bendras sprendimas.

4. EDPPI gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos 
užtikrinamos vienodos 2 dalyje nurodyto 
bendro sprendimo dėl 1 dalyje nurodytų 
prašymų išduoti leidimą priėmimo 
proceso taikymo sąlygos, projektus, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
bendrų sprendimų priėmimui.

Jei pagal 3 dalį konsultuojamasi su 
EDPPI, atitinkamos priežiūros institucijos 
prieš priimdamos bendrą sprendimą 
tinkamai atsižvelgia į jos rekomendaciją. 
Grupės priežiūros institucija pateikia 
prašymo teikėjui dokumentą, kuriame 
išdėstomas visiškai pagrįstas bendras 
sprendimas ir paaiškinamas bet koks 
reikšmingas nukrypimas nuo EDPPI 
rekomendacijos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmąja bendrąja direktyva, Direktyva dėl kapitalo poreikio ir Direktyva dėl 
finansinių konglomeratų.

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei per 2 ir 3 dalyse atitinkamai 
nustatytus laikotarpius bendras 
sprendimas nepriimamas, grupės 
priežiūros institucija pati priima 
sprendimą dėl prašymo.

5. Jei susijusios priežiūros institucijos 
priima 2 dalyje nurodytą bendrą 
sprendimą, grupės priežiūros institucija 
pateikia prašymo teikėjui dokumentą, 
kuriame išdėstomi visi sprendimo motyvai. 

Priimdama sprendimą grupės priežiūros 
institucija tinkamai atsižvelgia į:
a) bet kokias nuomones ir išlygas, kurias 
per taikomą laikotarpį pateikė kitos 
atitinkamos priežiūros institucijos;
b) EDPPI rekomendacijas, jei su ja buvo 
konsultuojamasi.
Grupės priežiūros institucija pateikia 
prašymo teikėjui ir kitoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms dokumentą, 
kuriame išdėstomas visiškai pagrįstas jos 
sprendimas ir paaiškinamas bet koks 
reikšmingas nukrypimas nuo bet kokios 
EDPPI rekomendacijos.
Tą sprendimą atitinkamos priežiūros 
institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmąja bendrąja direktyva, Direktyva dėl kapitalo poreikio ir Direktyva dėl 
finansinių konglomeratų.
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Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu pasibaigus atitinkamai 2 ir 3 
dalyse nurodytiems laikotarpiams kuri 
nors iš atitinkamų priežiūros institucijų 
klausimą perdavė EDPPI pagal 
Reglamento .../... [EDPPI] 19 straipsnį, 
grupės priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir
priima savo sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu.

6. Jei per šešis mėnesius nuo tos dienos, 
kai grupė pateikė išsamų prašymą, 
nepriimamas bendras sprendimas, grupės 
priežiūros institucija priima savo 
sprendimą dėl prašymo.

Atitinkamai 2 ir 3 dalyse nurodyti 
laikotarpiai laikomi to reglamento 19 
straipsnio 2 dalyje numatytu taikinimo 
terminu.

Priimdama sprendimą grupės priežiūros 
institucija tinkamai atsižvelgia į bet kokias 
nuomones ir išlygas, kurias per taikomą 
laikotarpį pateikė kitos susijusios 
priežiūros institucijos.

EDPPI sprendimą priima per vieną 
mėnesį. Pasibaigus atitinkamai 2 ir 3 
dalyse nurodytiems laikotarpiams arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
EDPPI neperduodamas.“

Grupės priežiūros institucija prašymo 
teikėjui ir kitoms susijusioms priežiūros 
institucijoms pateikia dokumentą, 
kuriame išdėstomas visiškai pagrįstas jos 
sprendimas.
Tą sprendimą atitinkamos priežiūros 
institucijos pripažįsta galutiniu ir jį 
taiko.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmąja bendrąja direktyva, Direktyva dėl kapitalo poreikio ir Direktyva dėl 
finansinių konglomeratų.
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Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 punktas
Direktyva 2009/138/EB
231 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bet kuri iš atitinkamų priežiūros 
institucijų mano, kad jos prižiūrimos 
draudimo ar perdraudimo įmonės 
rizikos pobūdis smarkiai skiriasi nuo 
prielaidų, kuriomis grindžiamas grupės 
lygmeniu patvirtintas vidaus modelis, ir 
kol ta įmonė tinkamai neišsprendė 
priežiūros institucijos iškeltų klausimų, 
ta institucija pagal 37 straipsnį gali 
nustatyti papildomą kapitalą, kuriuo 
didinamas pagal tokį vidaus modelį 
apskaičiuotas tos draudimo ar 
perdraudimo įmonės mokumo kapitalo 
reikalavimas.
Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai būtų 
netinkama nustatyti tokį papildomą 
kapitalą, priežiūros institucija gali 
reikalauti, kad atitinkama įmonė 
apskaičiuotų savo mokumo kapitalo 
reikalavimą pagal standartinę formulę, 
nurodytą I antraštinės dalies VI skyriaus 
4 skirsnio 1 ir 2 poskirsniuose. Pagal 37 
straipsnio 1 dalies a ir c punktus 
priežiūros institucija gali nustatyti 
papildomą kapitalą, kuriuo didinamas 
pagal standartinę formulę apskaičiuotas 
tos draudimo ar perdraudimo įmonės 
mokumo kapitalo reikalavimas. 
Priežiūros institucija paaiškina 
draudimo ar perdraudimo įmonei ir 
kitiems priežiūros institucijų kolegijos 
nariams bet kokį priimtą sprendimą, 
nurodytą pirmoje ir antroje pastraipose.
EDPPI gali parengti gaires, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus ir darnus šios dalies 
taikymas.“
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Or. en

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
232 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) 232 straipsnio 3 pastraipa 
pakeičiama taip:
„37 straipsnio 1–5 dalys kartu su 
deleguotais teisės aktais, techniniais 
reguliavimo standartais ir techniniais 
įgyvendinimo standartais, kurių imamasi 
pagal 37 straipsnio 6−7 dalis, taikomos 
mutatis mutandis.“

Or. en

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 43 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
232 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43b) 233 straipsnio 6 dalies trečia 
pastraipa pakeičiama taip:
„37 straipsnio 1–5 dalys kartu su 
deleguotais teisės aktais, techniniais 
reguliavimo standartais ir techniniais 
įgyvendinimo standartais, kurių imamasi 
pagal 37 straipsnio 6−7 dalis, taikomos 
mutatis mutandis.“

Or. en
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Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 44 punktas
Direktyva 2009/138/EB
234 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Techniniai reguliavimo standartai
Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami techniniai principai ir 
metodai, nustatyti 220–229 straipsniuose, 
ir 230–233 straipsnių taikymo tvarka, 
siekdama užtikrinti vienodą taikymą 
visoje Sąjungoje.“

Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas grupės mokumo klausimu, 
EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų, pagal kuriuos apibrėžiami 
techniniai principai ir metodai, nustatyti 
220–229 straipsniuose, ir 230–233 
straipsnių taikymo tvarka, projektus.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti šiuos deleguotus teisės aktus būtina priežiūros institucijų kompetencija.

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 45 punktas
Direktyva 2009/138/EB
237 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) 237 straipsnis iš dalies keičiamas taip: (45) 237 straipsnis pakeičiamas taip:

„237 straipsnis
Draudimo ar perdraudimo įmonės 
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dukterinės įmonės: sprendimas dėl 
prašymo
1. Gavusios prašymą dėl leidimo taikyti 
238 ir 239 straipsniuose nustatytas 
taisykles, atitinkamos priežiūros 
institucijos, susirinkusios į kolegiją, 
bendradarbiauja ir visapusiškai tariasi 
siekdamos nuspręsti, ar suteikti prašomą 
leidimą bei prireikus nustatyti kitas 
tokiam leidimui taikytinas sąlygas. 
Pirmoje pastraipoje nurodytas prašymas 
teikiamas tik priežiūros institucijai, kuri 
suteikė leidimą dukterinei įmonei. Ta 
priežiūros institucija nedelsdama apie 
tai praneša kitiems priežiūros institucijų 
kolegijos nariams ir perduoda jiems
išsamų prašymą.
2. Atitinkamos priežiūros institucijos 
deda visas pastangas, kad priimtų 
bendrą sprendimą dėl prašymo per tris 
mėnesius nuo dienos, kai visos kolegiją 
sudarančios priežiūros institucijos gavo 
išsamų prašymą. 

(a) 3, 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:
„3. Tuo atveju, jei nuomonės dėl 1 dalyje 
nurodyto prašymo patvirtinimo skiriasi, 
grupės priežiūros institucija arba bet kuri 
kita atitinkama priežiūros institucija per 2 
dalyje nurodytą laikotarpį gali konsultuotis
su EDPPI. Jei konsultuojamasi su EDPPI, 
apie tai pranešama visoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms, o 2 dalyje 
nurodytas laikotarpis pratęsiamas vienu 
mėnesiu.

3. Jeigu per 2 dalyje nurodytą trijų 
mėnesių laikotarpį kuri nors iš susijusių 
priežiūros institucijų šiuo klausimu 
kreipėsi į EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 19 straipsnį, grupės 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir 
priima savo sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu. Tą sprendimą 
atitinkamos priežiūros institucijos 
pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

Jei konsultuojamasi su EDPPI, 
atitinkamos priežiūros institucijos prieš 
priimdamos bendrą sprendimą tinkamai 
atsižvelgia į jos rekomendaciją.

Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
41 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 44 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipą komisijos pasiūlytas 
sprendimas atmetamas, galutinį 
sprendimą priima grupės priežiūros 
institucija. Tą sprendimą atitinkamos 
priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu 
ir jį taiko. Trijų mėnesių laikotarpis 
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laikomas taikinimo terminu, kaip 
apibrėžta to reglamento 19 straipsnio 2 
dalyje. 
EDPPI sprendimą priima per vieną 
mėnesį. Pasibaigus trijų mėnesių 
laikotarpiui arba priėmus bendrą 
sprendimą klausimas EDPPI 
neperduodamas.

4. EDPPI gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos 
užtikrinamos vienodos 2 dalyje nurodyto 
bendro sprendimo dėl 1 dalyje nurodytų 
prašymų išduoti leidimą priėmimo 
proceso taikymo sąlygos, projektus, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
bendrų sprendimų priėmimui.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

4. Leidimą dukterinei įmonei suteikusi 
priežiūros institucija pateikia prašymo 
teikėjui 2 ir 3 dalyse nurodytą bendrą 
sprendimą, kuris visiškai pagrindžiamas ir 
kuriame paaiškinamas bet koks 
reikšmingas nukrypimas nuo EDPPI 
rekomendacijos, jei su ja buvo 
konsultuotasi. Bendrą sprendimą 
atitinkamos priežiūros institucijos 
pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

5. Jei susijusios priežiūros institucijos 
priima 2 dalyje nurodytą bendrą 
sprendimą, leidimą dukterinei įmonei 
suteikusi priežiūros institucija pateikia
prašymo teikėjui dokumentą, kuriame 
išdėstomi visi sprendimo motyvai. Bendrą 
sprendimą atitinkamos priežiūros 
institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

5. Jei per 2 ir 3 dalyse nustatytus
laikotarpius atitinkamos priežiūros 
institucijos nepriima bendro sprendimo, 
grupės priežiūros institucija pati priima 
sprendimą dėl prašymo.

6. Jei per 2 dalyje nustatytą trijų mėnesių 
laikotarpį atitinkamos priežiūros 
institucijos nepriima bendro sprendimo, 
grupės priežiūros institucija pati priima 
sprendimą dėl prašymo.

Priimdama sprendimą grupės priežiūros 
institucija tinkamai atsižvelgia į:

Priimdama sprendimą grupės priežiūros 
institucija tinkamai atsižvelgia į:

a) bet kokias nuomones ir išlygas, kurias 
per taikomą laikotarpį pateikė atitinkamos 
priežiūros institucijos;

a) bet kokias nuomones ir išlygas, kurias 
per taikomą laikotarpį pateikė atitinkamos 
priežiūros institucijos;

b) bet kokias išlygas, kurias per taikomą 
laikotarpį pateikė kitos kolegiją 
sudarančios priežiūros institucijos;

b) bet kokias išlygas, kurias per taikomą 
laikotarpį pateikė kitos kolegiją 
sudarančios priežiūros institucijos.
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c) EDPPI rekomendacijas, jei su ja buvo 
konsultuojamasi.
Sprendimas visiškai pagrindžiamas ir jame 
paaiškinamas bet koks reikšmingas 
nukrypimas nuo kitų atitinkamų priežiūros 
institucijų išlygų ir nuo bet kokios EDPPI 
rekomendacijos. Grupės priežiūros 
institucija pateikia sprendimo kopiją 
prašymo teikėjui ir kitoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms.“

Sprendimas visiškai pagrindžiamas ir jame 
paaiškinamas bet koks reikšmingas 
nukrypimas nuo kitų atitinkamų priežiūros 
institucijų išlygų. Grupės priežiūros 
institucija pateikia sprendimo kopiją 
prašymo teikėjui ir kitoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms. Sprendimą 
atitinkamos priežiūros institucijos 
pripažįsta galutiniu ir jį taiko.“

(b) Straipsnis papildomas 6 dalimi:
„6. Jeigu pasibaigus atitinkamai šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems 
laikotarpiams kuri nors iš atitinkamų 
priežiūros institucijų klausimą perdavė 
EDPPI pagal Reglamento .../... [EDPPI] 
19 straipsnį, atitinkama priežiūros 
institucija atideda savo sprendimą ir 
laukia bet kokio sprendimo, kurį EDPPI 
gali priimti remdamasi to reglamento 19 
straipsnio 3 dalimi, ir priima savo 
sprendimą vadovaudamasi EDPPI 
sprendimu. 
Atitinkamai 2 ir 3 dalyse nurodyti 
laikotarpiai laikomi to reglamento 19 
straipsnio 2 dalyje numatytu taikinimo 
terminu. EDPPI sprendimą priima per 
vieną mėnesį. Pasibaigus atitinkamai 2 ir 
3 dalyse nurodytiems laikotarpiams arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
EDPPI neperduodamas.“

Or. en

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 45 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
238 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) 238 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip: 
„4. Priežiūros institucijų kolegija daro 
viską, ką gali, kad būtų pasiektas 
susitarimas dėl leidimą dukterinei 
įmonei suteikusios priežiūros institucijos 
pasiūlymo arba dėl kitų galimų 
priemonių.
Tą susitarimą atitinkamos priežiūros 
institucijos pripažįsta galutiniu ir jį 
taiko.“

Or. en

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 46 punktas
Direktyva 2009/138/EB
238 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priežiūros institucija ir grupės 
priežiūros institucija nesutaria, bet kuri iš 
jų per vieną mėnesį nuo priežiūros 
institucijos pasiūlymo pateikimo dienos 
gali perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento .../... [EDPPI] 
19 straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus ir priima sprendimą per du 
mėnesius nuo tokio klausimo perdavimo 
dienos. Pasibaigus šioje pastraipoje 
nurodytam vieno mėnesio laikotarpiui arba 
pasiekus susitarimą kolegijoje pagal šio 
straipsnio 4 dalį klausimas EDPPI 
neperduodamas.

5. Jei priežiūros institucija ir grupės 
priežiūros institucija nesutaria, bet kuri iš 
jų per vieną mėnesį nuo priežiūros 
institucijos pasiūlymo pateikimo dienos 
gali perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 19 straipsnį. Tokiu atveju 
EDPPI gali imtis veiksmų pagal tuo 
straipsniu jai suteiktus įgaliojimus ir priima 
sprendimą per vieną mėnesį nuo tokio 
klausimo perdavimo dienos. Vieno 
mėnesio laikotarpis laikomas taikinimo 
terminu, kaip apibrėžta to reglamento 19 
straipsnio 2 dalyje. Pasibaigus šioje 
pastraipoje nurodytam vieno mėnesio 
laikotarpiui arba pasiekus susitarimą 
kolegijoje pagal šio straipsnio 4 dalį 
klausimas EDPPI neperduodamas.

Leidimą tai dukterinei įmonei suteikusi Leidimą tai dukterinei įmonei suteikusi 
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priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir 
priima savo sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu. 

priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsniu, ir priima savo 
sprendimą vadovaudamasi EDPPI 
sprendimu. 

Tą sprendimą atitinkamos priežiūros 
institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

Sprendime išdėstomos visos priežastys, 
kuriomis jis grindžiamas.

Sprendime išdėstomos visos priežastys, 
kuriomis jis grindžiamas.

Sprendimas pateikiamas dukterinei įmonei 
ir priežiūros institucijų kolegijai.

Sprendimas pateikiamas dukterinei įmonei 
ir priežiūros institucijų kolegijai.

Or. en

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 47 punktas
Direktyva 2009/138/EB
239 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei priežiūros institucija ir grupės 
priežiūros institucija pasibaigus šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytam keturių 
mėnesių laikotarpiui nesutaria dėl 
padėties atkūrimo plano patvirtinimo arba 
pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytam vieno mėnesio laikotarpiui 
nesutaria dėl siūlomų priemonių 
patvirtinimo, bet kuri iš jų pasibaigus 
atitinkamam laikotarpiui gali perduoti 
klausimą EDPPI ir prašyti jos pagalbos 
pagal Reglamento .../... [EDPPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus ir priima sprendimą per vieną 
mėnesį nuo tokio klausimo perdavimo 
dienos. Pasibaigus šioje pastraipoje 
nurodytam atitinkamam laikotarpiui arba 
pasiekus susitarimą kolegijoje pagal šio 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą arba 2 
dalies antrą pastraipą klausimas EDPPI 

4. Jei kuri nors iš susijusių priežiūros 
institucijų per 1 dalyje nurodytą keturių 
mėnesių laikotarpį nepritaria padėties 
atkūrimo plano patvirtinimui arba per 2 
dalyje nurodytą vieno mėnesio laikotarpį 
nepritaria siūlomų priemonių
patvirtinimui, bet kuri priežiūros 
institucija gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį. Tokiu 
atveju EDPPI gali imtis veiksmų pagal tuo 
straipsniu jai suteiktus įgaliojimus ir priima 
sprendimą per vieną mėnesį nuo tokio 
klausimo perdavimo dienos. Pasibaigus 
šioje pastraipoje nurodytam atitinkamai 
keturių mėnesių ar vieno mėnesio
laikotarpiui arba pasiekus susitarimą 
kolegijoje pagal 1 dalies antrą pastraipą 
arba 2 dalies antrą pastraipą klausimas 
EDPPI neperduodamas. Atitinkamai 
keturių mėnesių ar vieno mėnesio 
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neperduodamas. laikotarpis laikomas taikinimo terminu, 
kaip apibrėžta to reglamento 19 straipsnio 
2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Tai susiję su ginčais kolegijoje, o ne tik tarp priežiūros institucijos ir grupės priežiūros 
institucijos.

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 47 punktas
Direktyva 2009/138/EB
239 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimą tai dukterinei įmonei suteikusi 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir priima 
savo galutinį sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu. 

Leidimą tai dukterinei įmonei suteikusi 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir priima 
savo galutinį sprendimą vadovaudamasi 
EDPPI sprendimu. Tą sprendimą 
atitinkamos priežiūros institucijos 
pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

Or. en

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 48 punktas
Direktyva 2009/138/EB
241 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 

Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinama:
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kuriais patikslinama:

Or. en

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 49 punktas
Direktyva 2009/138/EB
242 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) 242 straipsnio 1 dalyje data „2014 m. 
spalio 31 d.“ pakeičiama data „2014 m. 
gruodžio 31 d.“.

(49) 242 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija įvertina, kaip taikomos 
III antraštinės dalies nuostatos, ypatingą 
dėmesį skirdama priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui priežiūros institucijų 
kolegijose, tinkamam šių kolegijų 
veikimui ir priežiūros praktikai nustatant 
papildomą kapitalą, ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie 
kurios prireikus pridedami pasiūlymai 
iš dalies pakeisti šią direktyvą.“

Or. en

Pagrindimas

EDPPPIK, dabar EDPPI, teisinis statusas buvo išaiškintas taip, kaip Europos Parlamentas 
norėjo: dabar jis yra juridinis asmuo.

Pakeitimas 228

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 50 punktas
Direktyva 2009/138/EB
242 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) 242 straipsnio 2 dalyje data „2015 m. (50) 242 straipsnio 2 dalis iš dalies 
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spalio 31 d.“ pakeičiama data „2015 m. 
gruodžio 31 d.“.

keičiama taip:

a) data „2015 m. spalio 31 d.“ pakeičiama 
data „2015 m. gruodžio 31 d.“;
b) e punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

EDPPI reglamente buvo nustatyta teisiškai privaloma tarpininkavimo priežiūros institucijų 
ginčuose sistema. Tas procesas bus peržiūrimas pagal tą reglamentą.

Pakeitimas 229

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 51 punktas
Direktyva 2009/138/EB
244 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalims įgyvendinti Komisija pagal 
301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų gali priimti deleguotus 
teisės aktus dėl didelės rizikos 
koncentracijos apibrėžimo ir nustatymo 
bei pranešimo apie tokią rizikos 
koncentraciją.

4. 2 ir 3 dalims įgyvendinti Komisija pagal 
301a straipsnį gali priimti deleguotus teisės 
aktus dėl didelės rizikos koncentracijos 
apibrėžimo.

Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas rizikos koncentracijos 
priežiūros klausimu, EDPPI gali parengti 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos apibrėžiamas didelės rizikos 
koncentracijos nustatymas pagal 3 dalį, 
projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
straipsnio taikymo sąlygos, EDPPI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos parengiamos 
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standartinės formos, šablonai ir 
procedūros, naudojami pranešant apie 
tokias rizikos koncentracijas pagal 2 dalį.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus 
techninius įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 52 punktas
Direktyva 2009/138/EB
245 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalims įgyvendinti Komisija pagal 
301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų gali priimti deleguotus 
teisės aktus dėl svarbių sandorių grupės 
viduje apibrėžimo ir nustatymo bei 
pranešimo apie tokius sandorius.

4. 2 ir 3 dalims įgyvendinti Komisija pagal 
301a straipsnį gali priimti deleguotus teisės 
aktus dėl svarbių sandorių grupės viduje 
apibrėžimo.

Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas sandorių grupės viduje 
priežiūros klausimu, EDPPI gali parengti 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos apibrėžiamas svarbaus sandorio 
grupės viduje nustatymas pagal 3 dalį, 
projektus.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
straipsnio taikymo sąlygos, EDPPI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, pagal kuriuos parengiamos 
standartinės formos, šablonai ir 
procedūros, naudojami pranešant apie 
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tokius sandorius grupės viduje pagal 2 
dalį.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus 
techninius įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 231

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 53 punktas 
Direktyva 2009/138/EB
247 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

247 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 
„3. Ypatingais atvejais, bet kuriai 
institucijai paprašius, atitinkamos 
priežiūros institucijos gali priimti 
bendrą sprendimą nukrypti nuo 2 dalyje 
nustatytų kriterijų, kai juos taikyti būtų 
netinkama, atsižvelgiant į grupės 
struktūrą ir skirtingose šalyse vykdomos 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
veiklos sąlyginę svarbą, ir gali paskirti 
grupės priežiūros institucija kitą 
priežiūros instituciją. 
Tuo tikslu bet kuri iš atitinkamų 
priežiūros institucijų gali prašyti aptarti, 
ar 2 dalyje nurodyti kriterijai yra 
tinkami. Toks aptarimas nerengiamas 
dažniau nei kartą per metus. 
Atitinkamos priežiūros institucijos deda 
visas pastangas, kad per tris mėnesius po 
prašymo pradėti aptarimą priimtų 
bendrą sprendimą dėl grupės priežiūros 
institucijos. Prieš priimdamos 
sprendimą atitinkamos priežiūros 
institucijos suteikia grupei galimybę 
pareikšti nuomonę. 



PE466.970v01-00 140/185 PR\874812LT.doc

LT

„Paskirtoji grupės priežiūros institucija 
grupei pateikia bendrą sprendimą 
nurodydama visus motyvus.“

Or. en

Pakeitimas 232

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 53 punktas
Direktyva 2009/318/EB
247 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per 3 dalies trečioje pastraipoje nurodytą 
trijų mėnesių laikotarpį bet kuri atitinkama 
priežiūros institucija gali reikalauti, kad 
būtų konsultuojamasi su EDPPI. Jei 
konsultuojamasi su EDPPI, tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

4. Jeigu per 3 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytą trijų mėnesių laikotarpį bet kuri 
atitinkama priežiūros institucija šiuo 
klausimu kreipėsi į EDPPI pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
19 straipsnio 1−3 ir 6 dalis, atitinkamos 
priežiūros institucijos atideda savo bendrą 
sprendimą ir laukia bet kokio sprendimo, 
kurį EDPPI gali priimti remdamasi to 
reglamento 19 straipsnio 3 dalimi, ir 
priima savo sprendimą vadovaudamosi 
EDPPI sprendimu. Susijusios priežiūros 
institucijos pripažįsta bendrą sprendimą 
galutiniu ir jį taiko. Trijų mėnesių 
laikotarpis laikomas taikinimo terminu, 
kaip apibrėžta to reglamento 19 straipsnio 
2 dalyje.
EDPPI sprendimą priima per vieną 
mėnesį. Pasibaigus trijų mėnesių 
laikotarpiui arba priėmus bendrą 
sprendimą klausimas EDPPI 
neperduodamas. Paskirtoji grupės 
priežiūros institucija grupei ir priežiūros 
institucijų kolegijai pateikia bendrą 
sprendimą nurodydama visus motyvus.

Or. en
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Pakeitimas 233

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 53 punktas
Direktyva 2009/138/EB
247 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei konsultuojamasi su EDPPI, 
atitinkamos priežiūros institucijos prieš 
priimdamos bendrą sprendimą tinkamai 
atsižvelgia į jos rekomendaciją. Bendras 
sprendimas visiškai pagrindžiamas ir 
jame paaiškinamas bet koks reikšmingas 
nukrypimas nuo bet kokios EDPPI 
rekomendacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 53 punktas
Direktyva 2009/138/EB
247 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei nepriimamas bendras sprendimas 
nukrypti nuo kriterijų, nustatytų šio 
straipsnio 2 dalyje, grupės priežiūros 
institucijos užduotį vykdo priežiūros 
institucija, nustatyta pagal šio straipsnio 2 
dalį. Tačiau jeigu pasibaigus šio 
straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytiems
laikotarpiams kuri nors iš atitinkamų 
priežiūros institucijų klausimą perdavė 
EDPPI pagal Reglamento .../... [EDPPI] 
19 straipsnį, jos laukia EDPPI sprendimo.

6. Jei nepriimamas bendras sprendimas, 
grupės priežiūros institucijos užduotį 
vykdo priežiūros institucija, nustatyta pagal 
šio straipsnio 2 dalį. 

Atitinkamai 3 ir 4 dalyse nurodyti 
laikotarpiai laikomi to reglamento 19 
straipsnio 2 dalyje numatytu taikinimo 
terminu. EDPPI sprendimą priima per 
vieną mėnesį. Priėmus bendrą sprendimą 
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klausimas EDPPI neperduodamas.
Grupės priežiūros institucijos užduotį 
atlieka EDPPI priimtame sprendime 
nustatyta priežiūros institucija. 
Sprendimas pateikiamas grupei ir 
priežiūros institucijų kolegijai.

Or. en

Pakeitimas 235

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 53 punktas
Direktyva 2009/138/EB
247 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytus kriterijus kyla didelių sunkumų, 
Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami tie kriterijai.

Jei taikant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytus kriterijus kyla didelių sunkumų, 
Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais išsamiau
patikslinami tie kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 236

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei grupės priežiūros institucija nevykdo 1 
dalyje nurodytų užduočių arba jei kolegijos 
nariai nebendradarbiauja tiek, kiek 
reikalaujama šioje dalyje, bet kuri iš 
atitinkamų priežiūros institucijų gali 
perduoti klausimą EDPPI ir prašyti jos 
pagalbos pagal Reglamento …/2010 
[EDPPI] 19 straipsnį. Tokiu atveju EDPPI 

Jei grupės priežiūros institucija nevykdo 1 
dalyje nurodytų užduočių arba jei 
priežiūros institucijų kolegijos nariai 
nebendradarbiauja tiek, kiek reikalaujama 
šioje dalyje, bet kuri iš atitinkamų 
priežiūros institucijų gali perduoti klausimą 
EDPPI ir prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 
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gali imtis veiksmų pagal to reglamento 11 
straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

straipsnio 1−3 ir 6 dalis. Tokiu atveju 
EDPPI gali imtis veiksmų pagal to 
reglamento 19 straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su EDPPI reglamento 21 straipsniu.

Pakeitimas 237

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/13/EB
248 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„3. Kolegijos nariai − grupės priežiūros 
institucija, visų valstybių narių, kurių 
teritorijoje yra dukterinių įmonių 
pagrindinė buveinė, priežiūros 
institucijos ir EDPPI.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su EDPPI reglamento 21 straipsniu.

Pakeitimas 238

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 4 dalies antra ir trečia pastraipos 
pakeičiamos taip:

(b) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama
taip:

„Jei skiriasi nuomonės dėl veiklos „Jei skiriasi nuomonės dėl veiklos 
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koordinavimo tvarkos, bet kuris priežiūros 
institucijų kolegijos narys gali perduoti 
klausimą EDPPI.

koordinavimo tvarkos, bet kuris priežiūros 
institucijų kolegijos narys gali perduoti 
klausimą EDPPI ir prašyti jos pagalbos 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 
straipsnio 1−3 ir 6 dalis. Tokiu atveju 
EDPPI gali imtis veiksmų pagal to 
reglamento 19 straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus. Tą sprendimą atitinkamos 
priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu 
ir jį taiko.“

Or. en

Pakeitimas 239

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusi su atitinkamomis 
priežiūros institucijomis, grupės 
priežiūros institucija, prieš priimdama 
galutinį sprendimą, tinkamai atsižvelgia į 
EDPPI rekomendacijas per du mėnesius 
nuo jų gavimo dienos. Sprendimas 
visiškai pagrindžiamas ir jame 
paaiškinamas bet koks reikšmingas 
nukrypimas nuo bet kokios EDPPI 
rekomendacijos. Grupės priežiūros 
institucija sprendimą perduoda kitoms 
atitinkamoms priežiūros institucijoms.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 240

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 dalies b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 5 dalies antra pastraipa yra 
pakeičiama taip:
Nedarant poveikio šioje direktyvoje 
grupės priežiūros institucijai ir kitoms 
priežiūros institucijoms numatytoms 
teisėms ir pareigoms, pagal veiklos 
koordinavimo tvarką grupės priežiūros 
institucija, […] kitos priežiūros 
institucijos arba EDPPI gali būti 
įpareigotos atlikti papildomas užduotis, 
jei dėl to grupės priežiūra tampa 
veiksmingesnė ir nedaroma neigiamo 
poveikio kolegijos narių vykdomai 
priežiūros veiklai, susijusiai su jų 
individualiomis pareigomis.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su EDPPI reglamento 21 straipsniu.

Pakeitimas 241

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus dėl 
kolegijų veiklos. 

6. Remdamasis išsamia kolegijų veiklos 
peržiūra ir siekdamas įvertinti jų veiklos 
vienodinimo lygį, EDPPI parengia 
veiksmingo kolegijų veikimo gaires. 
Tokios peržiūros atliekamos ne rečiau 
kaip kas trejus metus. Valstybės narės 
užtikrina, kad grupės priežiūros 
institucija perduotų EDPPI informaciją 
apie priežiūros institucijų kolegijos 
darbą ir kilusius sunkumus, į kuriuos 
reikėtų atsižvelgti atliekant tas 
peržiūras.
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Tie techniniai įgyvendinimo standartai 
priimami pagal Reglamento …/… 
[EDPPI] 15 straipsnį. EDPPI iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus ir bent 
kas trejus metus parengia peržiūrėtų 
standartų projektus, kurie teikiami 
Komisijai.

Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas priežiūros institucijų veiklos 
koordinavimo klausimu, EDPPI gali 
parengti techninių reguliavimo standartų, 
pagal kuriuos apibrėžiama gairėmis 
grindžiama priežiūros institucijų kolegijų 
veikla, nurodyta pirmoje pastraipoje, 
projektus. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 242

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
248 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1–6 dalims įgyvendinti Komisija pagal 
301a straipsnį ir laikydamasi 301b ir 301c 
straipsnių sąlygų priima deleguotus teisės 
aktus dėl grupės priežiūros koordinavimo, 
įskaitant „svarbaus filialo“ sąvokos 
apibrėžtį.

7. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas priežiūros institucijų veiklos 
koordinavimo klausimu, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos apibrėžiama grupės priežiūros 
koordinavimo tvarka pagal 1−6 dalis, 
įskaitant „svarbaus filialo“ sąvokos 
apibrėžtį, projektus.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en
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Pakeitimas 243

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 54 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
249 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) 249 straipsnio 1 dalies antroji 
pastraipa pakeičiama taip:
„Siekiant užtikrinti, kad priežiūros 
institucijos, įskaitant grupės priežiūros 
instituciją, turėtų tą pačią susijusią 
informaciją, šios institucijos, 
nedarydamos poveikio atitinkamoms 
savo pareigoms, ir neatsižvelgiant į tai, 
ar jos įsisteigusios toje pačioje valstybėje 
narėje, ar ne, teikia viena kitai tokią 
informaciją, kad būtų galima sudaryti 
sąlygas ir padėti kitoms institucijoms 
vykdyti priežiūros užduotis pagal šią 
direktyvą. Šiuo tikslu atitinkamos 
priežiūros institucijos ir grupės 
priežiūros institucija nedelsdamos 
perduoda viena kitai visą svarbią 
informaciją iš karto, kai tik ją gauna, 
arba keičiasi informacija pateikus 
prašymą. Šioje pastraipoje nurodyta 
informacija apima duomenis apie grupės 
ir priežiūros institucijų veiklą, bet šiais 
duomenimis neapsiriboja, taip pat 
grupės pateiktą informaciją.“

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas prašyti informacijos nėra nustatytas ir yra būtinas dėl naujos 1a dalies.

Pakeitimas 244

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 55 punktas
Direktyva 2009/138/EB
249 straipsnio 1 a dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei priežiūros institucija nepateikė 
svarbios informacijos arba prašymas 
bendradarbiauti, visų pirma keistis svarbia 
informacija, buvo atmestas arba 
neįvykdytas per pagrįstą laiką, priežiūros 
institucijos gali perduoti klausimą EDPPI 
ir prašyti jos pagalbos. 

1a. Jei priežiūros institucija nepateikė 
svarbios informacijos arba prašymas 
bendradarbiauti, visų pirma keistis svarbia 
informacija, buvo atmestas arba 
neįvykdytas per dvi savaites, priežiūros 
institucijos gali perduoti klausimą EDPPI. 

Kai klausimas perduodamas EDPPI, 
nepažeidžiant SESV 258 straipsnio 
nuostatų, EDPPI gali imtis veiksmų pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EDPPI] 19 
straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

Kai klausimas perduodamas EDPPI, 
nepažeidžiant SESV 258 straipsnio 
nuostatų, EDPPI gali imtis veiksmų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 
straipsnio 1−3 ir 6 dalis jai suteiktus 
įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 245

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 56 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
249 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma, kokius duomenis 
grupės priežiūros institucija sistemingai 
renka ir perduoda kitoms atitinkamoms 
priežiūros institucijoms arba kokius 
duomenis grupės priežiūros institucijai 
perduoda kitos atitinkamos priežiūros 
institucijos.

3. Kad būtų užtikrintas nuoseklus 
suderinimas priežiūros institucijų veiklos 
koordinavimo klausimu, EDPPI parengia 
techninių reguliavimo standartų 
projektus, pagal kuriuos apibrėžiama:
− kokius duomenis grupės priežiūros 
institucija sistemingai renka ir perduoda 
kitoms atitinkamoms priežiūros 
institucijoms arba kokius duomenis grupės 
priežiūros institucijai perduoda kitos 
atitinkamos priežiūros institucijos.

Siekdama padidinti ataskaitų teikimo 
priežiūros institucijoms konvergenciją, 
Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami grupės lygmens 

− kokie duomenys yra esminiai ar svarbūs
grupės lygmens priežiūrai siekiant 
padidinti ataskaitų teikimo priežiūros 
institucijoms konvergenciją.
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priežiūrai esminiai ar svarbūs duomenys.

EDPPI techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
kovo 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–
14 straipsnius tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 246

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 56 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
249 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos šio straipsnio, 
papildyto šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 
deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl informacijos teikimo grupės priežiūros 
institucijai šablonų ir procedūrų, taip pat 
dėl priežiūros institucijų bendradarbiavimo 
ir keitimosi informacija tvarkos, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje. 

4. Kad būtų užtikrintos vienodos taikymo 
sąlygos, susijusios su priežiūros institucijų 
veiklos koordinavimu, EDPPI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, pagal kuriuos 
nustatomos standartinės formos, šablonai 
ir procedūros, naudojami teikiant 
informaciją grupės priežiūros institucijai, 
taip pat priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
tvarka, kaip nustatyta šiame straipsnyje. 

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį. 
EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnį tvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius
įgyvendinimo standartus.“

Or. en
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Pakeitimas 247

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 57 punktas
Direktyva 2009/138/EB
254 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) 254 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„2. Valstybės narės nustato, kad jų 
institucijos, atsakingos už grupės 
priežiūrą, galėtų susipažinti su visa tos 
priežiūros tikslais svarbia informacija, 
nepriklausomai nuo atitinkamos įmonės 
pobūdžio. 35 straipsnis ir 308a straipsnio 
1 dalis taikomos mutatis mutandis.“

Or. en

Pakeitimas 248

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 58 punktas
Direktyva 2009/138/EB
255 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei prašymas kitai priežiūros institucijai 
atlikti patikrinimą pagal šią dalį buvo 
atmestas ar neįvykdytas per pagrįstą laiką
arba jei priežiūros institucijos, kuri pateikė 
prašymą dalyvauti patikrinime pagal trečią 
pastraipą, prašymas buvo atmestas ar 
neįvykdytas per pagrįstą laiką, prašančioji 
institucija gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal 
Reglamento …/2010 [EDDPI] 19 
straipsnį. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.

Jei prašymas kitai priežiūros institucijai 
atlikti patikrinimą pagal šią dalį nebuvo 
įvykdytas per dvi savaites arba jei 
priežiūros institucijai buvo praktiškai 
uždrausta pasinaudoti savo dalyvavimo 
teise pagal trečią pastraipą, prašančioji 
institucija gali perduoti klausimą EDPPI ir 
prašyti jos pagalbos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 1−3 ir 6 
dalis. Tokiu atveju EDPPI gali imtis 
veiksmų pagal tuo straipsniu jai suteiktus 
įgaliojimus.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 33 ir 38 straipsniu ir pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c 
punktu.

Pakeitimas 249

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 58 punktas
Direktyva 2008/138/EB
255 straipsnio 2 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 21 straipsnį EDPPI turi 
teisę dalyvauti patikrinimuose vietoje, 
jeigu jie atliekami bendrai dviejų ar 
daugiau priežiūros institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 33 ir 38 straipsniu ir pirmosios bendrosios direktyvos 5 straipsnio 10 dalies c 
punktu.

Pakeitimas 250

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 59 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
256 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo 
įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios 
bendrovės kasmet viešai skelbtų grupės 
lygmens mokumo ir finansinės padėties 
ataskaitą. 51, 53, 54, 55 straipsniai ir 308a 
straipsnio 4 dalis taikomos mutatis 
mutandis.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo 
įmonės bei draudimo kontroliuojančiosios 
bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios 
finansų kontroliuojančiosios bendrovės
kasmet viešai skelbtų grupės lygmens 
mokumo ir finansinės padėties ataskaitą. 
51, 53, 54 ir 55 straipsniai taikomi mutatis 
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mutandis.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvos dėl finansinių konglomeratų peržiūra.

Pakeitimas 251

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 59 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
256 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriais toliau patikslinama, kokią 
informaciją, susijusią su viena bendra 
mokumo ir finansinės padėties ataskaita, 
būtina atskleisti, ir priemonės, kaip tai 
padaryti.

4. Komisija pagal 301a straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kuriais toliau 
patikslinama, kokią informaciją, susijusią 
su viena bendra mokumo ir finansinės 
padėties ataskaita, būtina atskleisti.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvos dėl finansinių konglomeratų peržiūra.

Pakeitimas 252

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 59 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
256 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus, 
kuriais nustatomos šio straipsnio, 
papildyto šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytais deleguotais teisės aktais, 
taikymo sąlygos, kiek tai susiję su tais 

5. Kad būtų užtikrintos vienodos taikymo 
sąlygos, susijusios su grupės mokumo ir 
finansinės padėties ataskaita, EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, pagal kuriuos 
nustatomos skelbiant grupės mokumo ir 
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deleguotais teisės aktais 
reglamentuojamais dalykais, visų pirma 
dėl šablonų, kuriuos naudojant skelbiama 
grupės mokumo ir finansinės padėties 
ataskaita, kaip nustatyta šiame straipsnyje. 

finansinės padėties ataskaitą, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje, taikytinos 
procedūros ir naudotini formatai bei 
šablonai.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
įgyvendinimo standartai priimami pagal 
Reglamento …/… [EDPPI] 15 straipsnį.

EDPPI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. 
birželio 1 d.

EDPPI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie pateikiami 
Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 253

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 59 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
256 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) Įterpiamas šis straipsnis:
„256a straipsnis
Grupės struktūra

Valstybės narės reikalauja, kad draudimo 
ir perdraudimo įmonės draudimo ar 
perdraudimo grupės lygmeniu kasmet 
viešai skelbtų teisinę struktūrą ir valdymo 
bei organizacinę struktūrą, įskaitant 
grupei priklausančias kontroliuojamas 
įmones, nekontroliuojamas įmones ir 
svarbius filialus.“

Or. en
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Pakeitimas 254

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 60 punktas
Direktyva 2009/138/EB
258 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
skirtus 1 ir 2 dalyse nurodytoms vykdymo 
užtikrinimo priemonėms koordinuoti.

3. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus, skirtus 1 ir 
2 dalyse nurodytoms vykdymo užtikrinimo 
priemonėms koordinuoti.

Or. en

Pakeitimas 255

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 61 punktas
Direktyva 2009/138/EB
259 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EDPPI kasmet pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui pagal 
Reglamento …/... [EDPPI] 35 straipsnį. 

1. EDPPI kasmet pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 50
straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 256

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Patikrinimą patronuojančios įmonės arba 
bet kurios draudimo ir perdraudimo 
įmonės, kuriai leista veikti Sąjungoje, 

Patikrinimą patronuojančios įmonės arba 
bet kurios draudimo ir perdraudimo 
įmonės, kuriai leista veikti Sąjungoje, 
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prašymu arba savo iniciatyva atlieka 
priežiūros institucija, kuri būtų grupės 
priežiūros institucija, jei būtų taikomi 247 
straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, 
išskyrus atvejus, kai Komisija yra anksčiau 
priėmusi sprendimą dėl atitinkamos 
trečiosios šalies lygiavertiškumo. 
Atlikdama patikrinimą ta priežiūros 
institucija, prieš priimdama sprendimą, 
konsultuojasi su kitomis atitinkamomis 
priežiūros institucijomis ir EDPPI.“

prašymu arba savo iniciatyva atlieka 
priežiūros institucija, kuri būtų grupės 
priežiūros institucija, jei būtų taikomi 247 
straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai 
(toliau – veikiančioji grupės priežiūros 
institucija), išskyrus atvejus, kai Komisija 
yra anksčiau priėmusi sprendimą dėl 
atitinkamos trečiosios šalies 
lygiavertiškumo ar laikino 
lygiavertiškumo. Veikiančioji grupės 
priežiūros institucija bendradarbiauja su 
EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį.
Atlikdama patikrinimą ta veikiančioji
grupės priežiūros institucija, prieš 
priimdama sprendimą dėl lygiavertiškumo, 
padedama EDPPI, konsultuojasi su 
kitomis atitinkamomis priežiūros 
institucijomis. Šis sprendimas priimamas 
vadovaujantis pagal 2 dalį priimtais 
kriterijais. Veikiančioji grupės priežiūros 
institucija nepriima jokio sprendimo dėl 
trečiosios šalies, kuris prieštarautų bet 
kokiam anksčiau priimtam sprendimui dėl 
tos trečiosios šalies.
Jei priežiūros institucijos nesutinka su 
pagal 2 dalį priimtu sprendimu, jos gali 
šiuo klausimu kreiptis į EDPPI ir prašyti 
jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 19 straipsnio 1−3 ir 6 dalis per 
3 mėnesius nuo veikiančiosios grupės 
priežiūros institucijos pranešimo apie 
sprendimą dienos. Tokiu atveju EDPPI 
gali imtis veiksmų pagal tuo straipsniu jai 
suteiktus įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 257

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto b papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais patikslinami kriterijai, skirti 
įvertinti, ar trečiosios šalies rizikos 
ribojimo tvarka, taikoma grupių priežiūrai, 
yra lygiavertė šioje antraštinėje dalyje 
nustatytai tvarkai. 

2. Komisija pagal 301a straipsnį gali 
priimti deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinami kriterijai, skirti įvertinti, ar 
trečiosios šalies priežiūros tvarka, taikoma 
grupių priežiūrai, yra lygiavertė šioje 
antraštinėje dalyje nustatytai tvarkai. 

Or. en

Pakeitimas 258

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 dalies b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei trečioji šalis atitinka pagal 2 dalį 
priimtus kriterijus, pagal 301a straipsnį ir 
padedama EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 33 straipsnio 2 dalį
Komisija gali nuspręsti, kad tos trečiosios 
šalies priežiūros tvarka yra lygiavertė 
šioje antraštinėje dalyje nustatytai 
tvarkai.
Siekiant atsižvelgti į bet kokius šioje 
antraštinėje dalyje nustatytos priežiūros 
tvarkos ir trečiosios šalies priežiūros 
tvarkos pokyčius, tie sprendimai nuolat 
peržiūrimi.
EDPPI šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Kai Komisija pagal pirmą pastraipą 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies, 1 
dalyje nurodyto patikrinimo tikslais šis 
sprendimas pripažįstamas galutiniu.“
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Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūrą reikia suderinti su Lisabonos sutartimi. Skaidrumo sumetimais 
lygiavertės trečiosios šalys turi būti paviešinamos.

Pakeitimas 259

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto c papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 261 straipsnio 1 
dalies, 262 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos ir 263 straipsnio antros 
pastraipos, valstybės narės pereinamuoju 
laikotarpiu gali pasikliauti trečiosios 
šalies priežiūros institucijų vykdoma 
grupės priežiūra. Pereinamasis laikotarpis 
trunka ilgiausiai 5 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos. Ši leidžianti nukrypti 
nuostata taikoma tik tuomet, jei Komisija 
priima sprendimą pagal 5 dalį, kad 
trečioji šalis atitinka nustatytas sąlygas.

4. Jei Komisijos sprendime, priimtame 
pagal 5 dalį, nustatyta, kad trečiosios 
šalies priežiūros tvarka nėra laikinai 
lygiavertė, taikomas 262 straipsnis.

Jei Komisijos sprendime, priimtame pagal 
3 dalį, nustatyta, kad trečiosios šalies 
priežiūros tvarka nėra lygiavertė, 
taikomas 262 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 260

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto d papunktis 
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais, kiek tai susiję su 4 dalimi, 
nustatoma pereinamojo laikotarpio 
trukmė – jis gali būti trumpesnis nei 
ilgiausias 5 metų laikotarpis – ir sąlygos, 
kurias turi atitikti trečioji šalis. Tos 
sąlygos apima priežiūros institucijų 
įsipareigojimus, jų perėjimą prie 
lygiavertės tvarkos per nustatytą 
laikotarpį, esamą ar numatomą tvarkos 
turinį ir bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir profesinės paslapties 
įpareigojimų klausimus.

5. Nepažeidžiant 4 dalies antros 
pastraipos, pagal 301a straipsnį ir ribotam 
laikotarpiui bei padedama EDPPI pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 33 
straipsnio 2 dalį Komisija gali nuspręsti, 
kad įmonėms, kurių pagrindinės buveinės 
yra toje trečiojoje šalyje, taikoma 
trečiosios šalies priežiūros tvarka yra 
laikinai lygiavertė šioje antraštinėje dalyje 
nustatytajai, jei trečioji šalis atitinka bent 
šias sąlygas:

a) trečioji šalis iki šio laikotarpio pabaigos 
Europos Sąjungai raštu įsipareigojo 
priimti ir taikyti priežiūros tvarką, kuri 
gali būti įvertinta kaip lygiavertė pagal 3 
dalį;
b) trečioji šalis parengė konvergencijos 
programą šiam įsipareigojimui 
įgyvendinti;
c) šiam įsipareigojimui įgyvendinti buvo 
skirta pakankamai išteklių;
d) esama trečiosios šalies priežiūros 
tvarka grindžiama rizika ir turto ir 
įsipareigojimų rinkos vertės nustatymu;
e) buvo sudaryti susitarimai dėl keitimosi 
konfidencialia priežiūros institucijų 
informacija pagal 264 straipsnį;
f) įvertinta, kad trečioji šalis laikosi 
Tarptautinės draudimo priežiūros įstaigų 
asociacijos (IAIS) priimtų pagrindinių 
principų, principų ir standartų.
Priimant bet kokius sprendimus dėl 
laikino lygiavertiškumo atsižvelgiama į 
Komisijos ataskaitas pagal 177 straipsnį. 
Šie sprendimai reguliariai peržiūrimi 
remiantis atitinkamos trečiosios šalies 
pateiktomis pažangos ataskaitomis, kurias 
kas pusę metų gauna ir įvertina Komisija 
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ir EDPPI.
EDPPI šiame straipsnyje nurodytų 
trečiųjų šalių sąrašą skelbia savo 
interneto svetainėje ir jį nuolat atnaujina.
Komisija pagal 301a straipsnį gali priimti 
deleguotus teisės aktus, kuriais 
patikslinamos pirmoje pastraipoje 
nustatytos sąlygos.
Kai Komisija pagal pirmą pastraipą 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies, 1 
dalyje nurodyto patikrinimo tikslais šis 
sprendimas pripažįstamas galutiniu.

Or. en

Pakeitimas 261

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto e papunktis
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija dėl 4 dalyje nurodytos trečiųjų 
šalių rizikos ribojimo tvarkos gali priimti 
sprendimą, kad trečioji šalis atitinka 4 
dalyje ir deleguotame teisės akte 
nustatytas sąlygas.

6. 5 dalyje nurodytas laikotarpis yra 
penkeri metai nuo 310 straipsnyje 
nurodytos datos arba iki dienos, kurią 
vadovaujantis 3 dalimi tos trečiosios šalies 
priežiūros tvarka pradėta laikyti lygiaverte 
šioje antraštinėje dalyje nustatytajai, 
priklausomai nuo to, kuri diena 
ankstesnė.

Tie sprendimai priimami pasikonsultavus 
su Europos draudimo ir profesinių 
pensijų komitetu ir taikant 301 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. 
Sprendimai reguliariai peržiūrimi.

Or. en
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Pakeitimas 262

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 62 punkto e a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/138/EB
260 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pridedama ši dalis:
„6a. Jei pagal 5 dalį priimtas sprendimas, 
kad trečiosios šalies priežiūros tvarka yra 
laikinai lygiavertė, valstybės narės gali 
taikyti 261 straipsnį. EDPPI iki 2014 m. 
sausio 1 d. parengia nuoseklaus ir 
darnaus šios dalies taikymo valstybėse 
narėse gaires. Valstybės narės visais 
būdais stengiasi laikytis tų gairių. Jei 
valstybė narė nusprendžia grupės 
atžvilgiu netaikyti 261 straipsnio, jokia 
kita valstybė narė negali tos grupės 
atžvilgiu taikyti to straipsnio.“ 

Or. en

Pakeitimas 263

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 63 punktas
Direktyva 2009/138/EB
262 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nevykdoma 260 straipsnyje nurodyta 
lygiavertė priežiūra, valstybės narės 
draudimo ir perdraudimo įmonėms taiko 
arba:

1. Jei nevykdoma 260 straipsnyje nurodyta 
lygiavertė priežiūra arba valstybės narės 
netaiko 261 straipsnio esant laikinam 
lygiavertiškumui pagal 260 straipsnio 7 
dalį, valstybės narės draudimo ir 
perdraudimo įmonėms taiko arba:

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 260 straipsnio 7 dalies pakeitimu. 
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Pakeitimas 264

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 64 punkto a papunktis
Direktyva 2009/138/EB
218–235 straipsniai, 244–258 straipsniai ir 308a straipsnio 9 dalis mutatis mutandis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) a) 218–235 straipsnius, 244–258 
straipsnius ir 308a straipsnio 9 dalį
mutatis mutandis, arba 

(64) a) 218–235 straipsnius ir 244–258 
straipsnius mutatis mutandis, arba 

Or. en

Pakeitimas 265

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 67 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) 301 straipsnio 3 dalis išbraukiama. (67) 301 straipsnio 2 ir 3 dalys 
išbraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūra pakeičiama deleguotu teisės aktu.

Pakeitimas 266

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus, nurodytus 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami, jei įvykdomos 
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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 ir 308b straipsniuose, Komisijai 
suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo.

šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

Komisija parengia ataskaitą dėl deleguotų 
įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems 
mėnesiams iki 5 metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų delegavimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, jei Europos 
Parlamentas arba Taryba jo neatšaukia 
pagal 301b straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal bendrąjį susitarimą sutartas tekstas, kuriame pakeistas laiko paskirstymas (4 metai 
vietoj 5 metų, 3+3 mėnesiai vietoj 2+1).

Pakeitimas 267

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 
227, 241, 244, 245, 247, 256, 258, 260 
straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami ketverių metų
laikotarpiui nuo ....*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 
ketverių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
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pabaigos.
_____________
* OL: įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo 
datą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal bendrąjį susitarimą sutartas tekstas, kuriame pakeistas laiko paskirstymas (4 metai 
vietoj 5 metų, 3+3 mėnesiai vietoj 2+1).

Pakeitimas 268

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 17, 37, 50, 
56, 109a, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 
245, 247, 256, 258 ir 260 straipsniuose 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Pagal bendrąjį susitarimą sutartas tekstas, kuriame pakeistas laiko paskirstymas (4 metai 
vietoj 5 metų, 3+3 mėnesiai vietoj 2+1).

Pakeitimas 269

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
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Direktyva 2009/138/EB
301a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimas priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiamas laikantis 
301b ir 301c straipsniuose nustatytų 
sąlygų.

3. Pagal 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 ir 
260 straipsnius priimti deleguoti teisės 
aktai įsigalioja tik tada, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo apie juos 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dar trims mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal bendrąjį susitarimą sutartas tekstas, kuriame pakeistas laiko paskirstymas (4 metai 
vietoj 5 metų, 3+3 mėnesiai vietoj 2+1).

Pakeitimas 270

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis Išbraukta.
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 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 ir 308b straipsniuose nurodytą 
įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
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siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą įstatymų 
leidėją ir Komisiją likus ne mažiau kaip 
vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo 
priėmimo, nurodydama, kurie deleguoti 
įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 301a straipsnį pagal sutartą tekstą.

Pakeitimas 271

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 68 punktas
Direktyva 2009/138/EB
301c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

301c straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto 
gali pareikšti per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas vienu mėnesiu.
2. Jei pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame numatytą dieną.
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Deleguotas teisės aktas gali būti 
paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
anksčiau, nei baigiasi tas laikotarpis, 
jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba pranešė Komisijai, kad 
prieštarauti neketina.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguoto teisės akto priežastis.“

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 301a straipsnį pagal sutartą tekstą.

Pakeitimas 272

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
3 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotais teisės aktais nustatomos 
pereinamojo laikotarpio priemonės

Draudimas ir perdraudimas

Or. en

Pakeitimas 273

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308 a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos Laipsniškas įgyvendinimas
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Or. en

Pakeitimas 274

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 1 dalį, 35 
straipsnio 5 dalis netaikoma daugiausia 
penkerius metus nuo 309 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos. 

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. draudimo ir perdraudimo 
įmonės ir priežiūros institucijos imasi visų 
būtinų priemonių, kad nuo 2014 m. 
sausio 1 d. laikytųsi šią direktyvą 
įgyvendinančių nacionalinių įstatymų ir 
kitų teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 275

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 2 dalį, 37 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta 
sąlyga, pagal kurią priežiūros institucija 
padarė išvadą, kad draudimo ar 
perdraudimo įmonės rizikos pobūdis 
smarkiai skiriasi nuo prielaidų, kuriomis 
grindžiamas mokumo kapitalo 
reikalavimas, apskaičiuotas taikant 
standartinę formulę, netaikoma 
daugiausia 10 metų nuo 309 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos. Taip pat 37 straipsnio 2 dalyje 
pateiktas reikalavimas, kad papildomo 
kapitalo suma, taikoma pagal 37 

2. Nuo 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad priežiūros institucijos turėtų 
įgaliojimus: 
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straipsnio 1 dalies a punktą, būtų 
apskaičiuojama taip, kad būtų užtikrinta, 
jog įmonė laikytųsi 101 straipsnio 3 dalies 
reikalavimų, netaikomas daugiausia 10 
metų nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.

a) priimti sprendimus dėl:
i) įmonei būdingų specifinių parametrų 
pagal 104 straipsnio 7 dalį patvirtinimo,
ii) papildomų nuosavų lėšų patvirtinimo 
pagal 90 straipsnį,
iii) nuosavų lėšų elementų klasifikacijos 
patvirtinimo, nurodyto 95 straipsnio 3 
pastraipoje,
iv) visapusiškų ir dalinių vidaus modelių 
patvirtinimo pagal 112 straipsnį,
v) tarpininkės draudimo 
kontroliuojančiosios bendrovės 
papildomų nuosavų lėšų patvirtinimo 
pagal 226 straipsnio 2 dalį,
vi) 228 straipsnyje nurodyto sprendimo,
vii) grupės vidaus modelio patvirtinimo 
pagal 231 ir 233 straipsnius,
viii) leidimo taikyti 238 ir 239 straipsnius 
pagal 236 straipsnį; 
b) nustatyti grupės priežiūros lygį ir 
apimtį pagal III antraštinės dalies I 
skyriaus 2 ir 3 skirsnius;  
c) nustatyti grupės mokumo 
apskaičiavimo metodo pasirinkimą pagal 
220 straipsnį;  
d) priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo 
ar laikino lygiavertiškumo pagal 227 ir 
260 straipsnius;
e) nustatyti grupės priežiūros instituciją 
pagal 247 straipsnį;
f) įsteigti kolegiją pagal 248 straipsnio 
nuostatas; taip pat
g) priimti 262 ir 263 straipsniuose 
nurodytus sprendimus.
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Or. en

Pakeitimas 276

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 3 dalį, 41 
straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 3 dalis 
netaikomos daugiausia 3 metus nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos.

3. Nepažeidžiant 308b straipsnio nuo 2013 
m. liepos 1 d. draudimo ir perdraudimo 
įmonės:

a) apskaičiuoja mokumo kapitalo 
reikalavimą, minimalaus kapitalo 
reikalavimą, nuosavų lėšų kiekį, parengia 
balansą ir pelno ir nuostolio ataskaitą 
pagal šią direktyvą ir pateikia šią 
informaciją priežiūros institucijoms;
b) pateikia 35 straipsnyje nurodytą 
informaciją priežiūros institucijoms; 
valstybės narės gali netaikyti šio 
reikalavimo draudimo ir perdraudimo 
įmonėms, kurios visiškai nesilaiko 
reikalavimų turėti tinkamas sistemas ir 
struktūras pagal 35 straipsnio 5 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 277

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 70 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308a straipsnio 4−9 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 4 dalį, 51 

Išbraukta.
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straipsnio 1 dalis netaikoma daugiausia 3 
metus nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.
5. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 5 dalį, 75 
straipsnio 1 dalis netaikoma daugiausia 
10 metus nuo 309 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos datos.
6. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 6 dalį, 76 
straipsnio 2 dalis, 76 straipsnio 3 dalis ir 
76 straipsnio 5 dalis netaikomos 
daugiausia 10 metų nuo 309 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos.
7. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 7 dalį, 94 
straipsnis netaikomas daugiausia 10 metų 
nuo 309 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.
8. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 8 dalį, 100 
straipsnio pirma pastraipa, 101 straipsnio 
3 dalis, 102 straipsnis ir 104 straipsnis 
netaikomi daugiausia 10 metų nuo 309 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos.
9. Jei Komisija priima deleguotą teisės 
aktą pagal 308b straipsnio 9 dalį, 218 
straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos 
daugiausia 10 metų nuo 309 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos.

Or. en

Pakeitimas 278

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 71 punktas
Direktyva 2009/138/EB
308b straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguoti teisės aktai Pereinamieji laikotarpiai
Komisija pagal 301a straipsnį ir 
laikydamasi 301b ir 301c straipsnių 
sąlygų gali priimti deleguotus teisės aktus, 
kuriais nustatoma:

1. Valstybės narės mažesnį kaip 500 mlrd. 
EUR bendrą balansą turinčioms 
draudimo ir perdraudimo įmonėms ar 
draudimo ir perdraudimo grupėms, kurios 
310 straipsnyje nurodytą dieną neatitinka 
mokumo kapitalo reikalavimo, gali skirti 
dvejus metus neviršijantį laikotarpį, per 
kurį jos užtikrins atitikimą, su sąlyga, kad 
tokios įmonės ar grupės pagal 138 
straipsnio 2 dalį ir 142 straipsnį pateikė 
priežiūros institucijai tvirtinti šiuo tikslu 
jų siūlomas priemones.

a) kiek tai susiję su 308a straipsnio 1 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl sistemų ir 
struktūrų, kurias turi turėti įmonės, kad 
galėtų laikytis informacijos teikimo 
priežiūros tikslais reikalavimų, taip pat 
reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
finansinių ataskaitų rengimu ir ataskaitų 
apie pajamas periodišku teikimu ir
priimamų pagal Direktyvos 2002/83/EB 
13 straipsnį, Direktyvos 84/641/EB 11 
straipsnį ir Direktyvos 2005/68/EB 17 
straipsnį;

2. Valstybės narės draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, kurios 310 
straipsnyje nurodytą dieną visiškai 
nesilaiko reikalavimų turėti tinkamas 
sistemas ir struktūras pagal 35 straipsnio 
5 dalį ir 55 straipsnio 1 dalį, gali skirti 
dvejus metus neviršijantį laikotarpį, per 
kurį jos užtikrins atitikimą.  

b) kiek tai susiję su 308a straipsnio 2 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei 10 metų, trukmė, bet 
kokie pereinamojo laikotarpio etapai, 
reikalavimas atsižvelgti į prielaidas, 
kuriomis grindžiamas pereinamojo 
laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimas, nurodytas 308b straipsnio 8 
dalyje, o ne į prielaidas, kuriomis 
grindžiamas mokumo kapitalo 
reikalavimas, kai daroma išvada, ar 
įvykdytos papildomo kapitalo nustatymo 
sąlygos pagal 37 straipsnio 1 dalies a 

3. Tuo laikotarpiu valstybės narės 
draudimo ir perdraudimo įmonėms, 
kurios visiškai nesilaiko 51 ir 53−55 
straipsniuose nurodytų reikalavimų viešai 
atskleisti informaciją, gali leisti atskleisti 
tik tą informaciją, kurią gali pateikti 
įdiegtos sistemos ir struktūros.
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punktą, taip pat reikalavimas 
apskaičiuojant papildomą kapitalą remtis 
ne mokumo kapitalo reikalavimo, 
apskaičiuojamo pagal standartinę 
formulę, o pereinamojo laikotarpio 
mokumo kapitalo reikalavimo 
kalibravimo ir patikimumo lygio 
atributais; 
c) kiek tai susiję su 308a straipsnio 3 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl valdymo 
sistemos, taip pat mastas, kuriuo 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu turi atitikti 
sistemų, funkcijų ir kitus reikalavimus, 
nurodytus 41–49 straipsniuose, ir 
reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais 
reikalaujama turėti patikimas 
administracines procedūras ir vidaus 
kontrolę ir kurie priimami pagal 
Direktyvos 2002/83/EB 10 straipsnį, 
Direktyvos 84/641/EB 9 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 15 straipsnį; 

4. Valstybės narės draudimo ir 
perdraudimo grupėms, kurios 310 
straipsnyje nurodytą dieną visiškai 
nesilaiko reikalavimų turėti tinkamas 
sistemas ir struktūras pagal 254 straipsnį, 
gali skirti dvejus metus neviršijantį 
laikotarpį, per kurį jos užtikrins atitikimą.

d) kiek tai susiję su 308a straipsnio 4 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 3 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir bet kokie 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai dėl 
informacijos, kurią draudimo ir 
perdraudimo įmonės privalo paskelbti 
viešai, turinio ir paskelbimo terminų, taip 
pat reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės privalėtų bent 
paskelbti ataskaitą, kurioje pateikiama 51 
straipsnio 1 dalyje išvardytos informacijos 
aukšto lygio santrauka; 

5. Tuo laikotarpiu valstybės narės 
draudimo ir perdraudimo grupėms, kurios 
visiškai nesilaiko 256 straipsnyje 
nurodytų reikalavimų viešai atskleisti 
informaciją, gali leisti atskleisti tik tą 
informaciją, kurią gali pateikti įdiegtos 
sistemos ir struktūros.

e) kiek tai susiję su 308a straipsnio 5 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir informacija apie turtą 

6. Pagal 94 straipsnio 1 dalį ir 230 
straipsnį pagrindinių nuosavų lėšų 1 
pakopai laikotarpiui iki 10 metų nuo 310 
straipsnyje nurodytos datos priskiriami 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
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ir įsipareigojimus, kuriems taikomi 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai, 
susiję su vertinimu, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, susiję su 
metodais ir prielaidomis, naudotinais 
vertinant nurodytą turtą ir 
įsipareigojimus, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės laikytųsi 
bent valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų dėl tokio turto ir įsipareigojimų 
vertinimo, galiojusių 2012 m. gruodžio 
31 d.;

kurie buvo išleisti prieš 309 straipsnio 1 
dalyje nurodytą datą ir kurie atitinka 
toliau nurodytus kriterijus:

f) kiek tai susiję su 308a straipsnio 6 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl metodų ir 
prielaidų, naudotinų techniniams 
atidėjiniams apskaičiuoti, kurie bus 
taikomi pereinamuoju laikotarpiu, taip 
pat reikalavimas, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 20 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 15 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 32 straipsnį, dėl 
techninių atidėjinių formavimo;

a) elementas vertinamas žemesnėje 
pozicijoje negu visų draudėjų bei naudos 
gavėjų ir nesubordinuotų kreditorių 
reikalavimai;

g) kiek tai susiję su 308a straipsnio 7 
dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, pereinamojo 
laikotarpio etapai, nuosavų lėšų 
elementai, kuriems taikomi pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai, ir pereinamojo 
laikotarpio reikalavimai dėl nuosavų lėšų 
elementų klasifikavimo, kurie bus taikomi 
tiems nurodytiems nuosavų lėšų 
elementams, taip pat reikalavimas, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės 
pereinamuoju laikotarpiu laikytųsi bent 
įstatymų ir kitų teisės aktų, priimamų 
pagal Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnį, 
Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnį ir 
Direktyvos 2005/68/EB 36 straipsnį, dėl tų 
nuosavų lėšų elementų; h)

b) elementas yra apmokėtinas ar 
išpirktinas tik draudimo ar perdraudimo 
įmonės nuožiūra ir negali būti jokių 
ribotų paskatų apmokėti ar išpirkti tą 
elementą anksčiau nei po 10 metų nuo to 
elemento išleidimo dienos. To elemento 
apmokėjimui ar išpirkimui iš anksto turi 
pritarti priežiūros institucija;

h) kiek tai susiję su 308a straipsnio 8 c) elementas yra laisvas nuo suvaržymų ir 
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dalimi, pereinamojo laikotarpio, kuris gali 
būti trumpesnis nei ilgiausias 10 metų 
laikotarpis, trukmė, bet kokie pereinamojo 
laikotarpio etapai ir bet kokie 
pereinamojo laikotarpio reikalavimai dėl 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo ir naudojimo. 
Apskaičiuojant pereinamojo laikotarpio 
mokumo kapitalo reikalavimą galima 
keisti standartinės mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo formulės 
nepalankiausias sąlygas, scenarijus, 
koreliacijos koeficientus ir parametrus. 
Deleguotu teisės aktu taip pat 
reikalaujama, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės laikytųsi 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo, kuris nebūtų didesnis nei 
mokumo kapitalo reikalavimas ir nebūtų 
mažesnis nei minimalaus kapitalo 
reikalavimo ir skirtumo tarp mokumo 
kapitalo reikalavimo ir minimalaus 
kapitalo reikalavimo penkiasdešimties 
procentų suma;

nėra susietas su jokiu sandoriu, dėl kurio 
tas elementas galėtų neatitikti 94 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatytų reikalavimų; 

i) kiek tai susiję su 308a straipsnio 9 
dalimi, pakeitimai, susiję su grupės 
mokumo apskaičiavimo metodų ir 
bendrųjų principų, nustatytų 220–229 
straipsniuose, 230–233 straipsniuose ir 
235 straipsnyje dėl grupės mokumo 
apskaičiavimo metodų, pasirinkimu. 
Deleguotais teisės aktais taip pat galima 
nustatyti pakeitimus, susijusius su grupės 
mokumo apskaičiavimu vykdant priežiūrą 
grupės lygmeniu, kaip nurodyta 213 
straipsnio 2 dalies c punkte, jeigu 
nevykdoma lygiavertė priežiūra, kaip 
nurodyta 262 straipsnyje. Tuos grupės 
nuosavų lėšų ir grupės mokumo kapitalo 
reikalavimo apskaičiavimo pakeitimus 
lemia bet kokie pereinamojo laikotarpio 
reikalavimai dėl nuosavų lėšų 
klasifikavimo ir mokumo kapitalo 
reikalavimo, taikomi atskirų draudimo ar 
perdraudimo įmonių lygmeniu 
pereinamuoju laikotarpiu, kaip nurodyta 
308a straipsnio 7 dalyje ir 308a straipsnio 

d) elementas turi būti visiškai sumokėtas, 
be datos ir padengti einamosios veiklos 
nuostolius;
e) esant finansiniams sunkumams galima 
atšaukti ar atidėti su tuo elementu 
susijusių palūkanų ar dividendų 
mokėjimą.
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8 dalyje. Deleguotu teisės aktu 
reikalaujama, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės užtikrintų, kad grupė 
turėtų tinkamų nuosavų lėšų, atsižvelgiant 
į 308a straipsnio 7 dalies pereinamojo 
laikotarpio nuostatas. Tos tinkamos 
nuosavos lėšos bent atitinka grupės 
mokumo kapitalo reikalavimą, kuris 
apskaičiuojamas taikant pereinamojo 
laikotarpio mokumo kapitalo reikalavimo 
apskaičiavimo metodą, kaip nurodyta
308a straipsnio 8 dalyje, arba remiantis 
pereinamojo laikotarpio mokumo kapitalo 
reikalavimo suma; 
j) kiek tai susiję su 254 straipsnio 2 
dalimi, pakeitimai, susiję su informacija, 
teiktina už grupės priežiūrą atsakingoms 
institucijoms, kuriuos lemia ataskaitų 
teikimo priežiūros institucijoms 
reikalavimai, nustatyti atskirų draudimo 
ar perdraudimo įmonių lygmeniu ir 
taikomi pereinamuoju laikotarpiu, 
nurodytu 308a straipsnio 1 dalyje; 

7. Pagal 94 straipsnio 2 dalį ir 230 
straipsnį pagrindinių nuosavų lėšų 2 
pakopai laikotarpiui iki 10 metų nuo 310
straipsnyje nurodytos datos priskiriami 
pagrindiniai nuosavų lėšų elementai, 
kurie buvo išleisti prieš 309 straipsnio 1 
dalyje nurodytą datą ir kurie atitinka 
toliau nurodytus kriterijus:

k) kiek tai susiję su 256 straipsnio 1 
dalimi, pakeitimai, kurie yra susiję su 
viešai skelbtinos informacijos turiniu ir 
terminais ir kuriuos lemia viešo 
informacijos skelbimo atskiros draudimo 
ar perdraudimo įmonės lygmeniu 
reikalavimai, taikomi pereinamuoju 
laikotarpiu, nurodytu 308a straipsnio 4 
dalyje.“

a) elementas vertinamas žemesnėje 
pozicijoje negu visų draudėjų bei naudos 
gavėjų ir nesubordinuotų kreditorių 
reikalavimai;

b) elementas yra neterminuotas arba jo 
pradinis terminas yra mažiausiai 5 metai. 
Apmokėjimo termino data laikoma 
pirmąja galimybe pagal sutartį apmokėti 
ar išpirkti tą elementą. To elemento 
pakeitimas kitu bent tokios pačios kokybės 
pagrindiniu nuosavų lėšų elementu 
nelaikomas apmokėjimu ar išpirkimu. 
Apsikeitimui arba pakeitimui turi pritarti 
priežiūros institucija.
c) elementas yra apmokėtinas ar 
išpirktinas tik draudimo ar perdraudimo 
įmonės nuožiūra ir negali būti jokių 
ribotų paskatų apmokėti ar išpirkti tą 
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elementą anksčiau nei po 10 metų nuo to 
elemento išleidimo dienos. To elemento 
apmokėjimui ar išpirkimui iš anksto turi 
pritarti priežiūros institucija;
d) elementas yra laisvas nuo suvaržymų ir 
nėra susietas su jokiu sandoriu, dėl kurio 
tas elementas galėtų neatitikti 94 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nustatytų reikalavimų; 
e) elementas yra apmokėtas.
8. Į parduodamus vertybinius popierius ar 
kitas vertybiniais popieriais paverstomis 
paskolomis grindžiamas finansines 
priemones, kurie buvo išleisti iki 2011 m. 
sausio 1 d., investuojančioms draudimo ir 
perdraudimo įmonėms 135 straipsnio 2 
dalies 1a punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2014 m. gruodžio 31 d., 
tačiau tik tokiomis aplinkybėmis, kai 
naujos pagrindinės pozicijos pridedamos 
arba pakeičiamos jų pakaitalais po 2014 
m. gruodžio 31 d. 
9. Lygiaverčiais šiai direktyvai pripažintus 
teisės aktus taikančios trečiosios šalys gali 
taikyti pereinamojo laikotarpio 
priemones, lygiavertes nustatytosioms 
šiame straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 279

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 72 punktas
Direktyva 2009/138/EB
309 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) 309 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip: 

(72) 309 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. 
gruodžio 31 d. priima ir paskelbia
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 

„Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. 
gruodžio 31 d. pradeda taikyti įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
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būtų laikomasi 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 ir 304 straipsnių ir 
III bei IV priedų. 

laikomasi 4, 10, 13, 14 straipsnių, 17 
straipsnio 3 dalies, 18, 23, 26–32, 34–49, 
51–55 straipsnių, 58 straipsnio 8 dalies, 
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 ir 304 straipsnių ir III bei IV 
priedų. Jos nedelsdamos perduoda 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų 
nuostatų bei šios direktyvos atitikties 
lentelę.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti 14 straipsnį (leidimų išdavimas) bei suderinti su 311 straipsniu. 

Pakeitimas 280

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 73 punktas
Direktyva 2009/138/EB
310 straipsnio pirma dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) 310 straipsnio pirmoje pastraipoje data 
„2012 m. lapkričio 1 d.“ pakeičiama data 
„2013 m. sausio 1 d.“. 

(73) 310 straipsnio pirmoje pastraipoje data 
„2012 m. lapkričio 1 d.“ pakeičiama data 
„2014 m. sausio 1 d.“. 

Or. en

Pakeitimas 281

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 74 punktas
Direktyva 2009/138/EB
311 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

308a ir 308b straipsniai taikomi nuo 
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2013 m. sausio 1 d.
1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–22, 24, 25, 
33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 149–
161, 168–171, 174–177, 179–184, 186–
189, 191, 193–209, 267–300, 302, 305–
308 straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

1−3, 5–9, 11, 12, 15, 16 straipsniai, 17 
straipsnio 2 dalis, 19−22, 24, 25, 33, 57 
straipsniai, 58 straipsnio 1−7 dalys, 59–
66, 69, 70, 73, 145, 147, 149–161, 168–
171, 174–177, 179–184, 186–189, 191, 
193–209, 267–300, 302, 305–308 
straipsniai ir I, II, V, VI ir VII priedai 
taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų turėti galimybę priimti būtinas įgyvendinimo priemones prieš taikymo
pradžios datą.

Pakeitimas 282

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 76 punktas
Direktyva 2009/138/EB
III priedo A dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. bet kokiu atveju, be 1–28 punktuose 
išvardytų ne gyvybės draudimo įmonės 
statusų, kaip alternatyvą galima pasirinkti 
Europos kooperatinės bendrovės (SCE) 
teisinį statusą, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1435/2003.

29. jei susijusi valstybė narė leidžia 
kooperatinės bendrovės juridinį statusą 
turintiems subjektams užsiimti ne gyvybės 
draudimo veikla, be 1–28 punktuose 
išvardytų ne gyvybės draudimo įmonės 
statusų, kaip alternatyvą galima pasirinkti 
Europos kooperatinės bendrovės (SCE) 
teisinį statusą, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1435/2003.

Or. en

Pakeitimas 283

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 78 punktas
Direktyva 2009/138/EB
III priedo B dalies 29 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. bet kokiu atveju, be 1–28 punktuose 
išvardytų gyvybės draudimo įmonės 
statusų, kaip alternatyvą galima pasirinkti 
Europos kooperatinės bendrovės (SCE) 
teisinį statusą, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1435/2003.

29. jei susijusi valstybė narė leidžia 
kooperatinės bendrovės juridinį statusą 
turintiems subjektams užsiimti gyvybės 
draudimo veikla, be 1–28 punktuose 
išvardytų gyvybės draudimo įmonės 
statusų, kaip alternatyvą galima pasirinkti 
Europos kooperatinės bendrovės (SCE) 
teisinį statusą, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1435/2003.

Or. en

Pakeitimas 284

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 80 punktas
Direktyva 2009/138/EB
III priedo C dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29. bet kokiu atveju, be 1–28 punktuose 
išvardytų perdraudimo įmonės statusų, kaip 
alternatyvą galima pasirinkti Europos 
kooperatinės bendrovės (SCE) teisinį 
statusą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1435/2003.

29. jei susijusi valstybė narė leidžia 
kooperatinės bendrovės juridinį statusą 
turintiems subjektams užsiimti 
perdraudimo veikla, be 1–28 punktuose 
išvardytų perdraudimo įmonės statusų, kaip 
alternatyvą galima pasirinkti Europos 
kooperatinės bendrovės (SCE) teisinį 
statusą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1435/2003.

Or. en

Pakeitimas 285

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
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Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies 
keičiamas taip:
2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Kredito reitingų agentūra pateikia 
registracijos paraišką pagal šį 
reglamentą, nes šią sąlygą būtina 
įvykdyti siekiant būti pripažinta išorinės 
kredito rizikos vertinimo institucija 
(ECAI) pagal Direktyvos 2006/48/EB 81 
straipsnį arba Direktyvos 2009/138/EB 
109a straipsnį, nebent ji suteikia tik 2 
dalyje nurodytus kredito reitingus.“

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus 109a straipsnio 1 dalį teikia iš dalies pakeisti Reglamentą dėl kredito reitingų 
agentūrų siekiant užtikrinti nuoseklumą.

Pakeitimas 286

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b straipsnis
Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip 2014 m. sausio 
1 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie tai, ar EPI pateikė 
šioje direktyvoje numatytus techninių 
reguliavimo standartų ir techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
nepaisant to, ar pateikimas yra 
privalomas arba neprivalomas, ir pateikia 
atitinkamus pasiūlymus.

Or. en



PR\874812LT.doc 181/185 PE466.970v01-00

LT

Pakeitimas 287

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. 
gruodžio 31 d. priima ir paskelbia
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 
1 dalies, 2 straipsnio 3 dalies, 2 straipsnio 6 
dalies, 2 straipsnio 8 dalies, 2 straipsnio 9 
dalies, 2 straipsnio 12 dalies, 2 straipsnio 
13 dalies, 2 straipsnio 24 dalies, 2 
straipsnio 25 dalies, 2 straipsnio 28 dalies, 
2 straipsnio 30 dalies, 2 straipsnio 32 
dalies, 2 straipsnio 33 dalies, 2 straipsnio 
39 dalies, 2 straipsnio 41–42 dalių, 2 
straipsnio 44–46 dalių, 2 straipsnio 52–54 
dalių, 2 straipsnio 56 dalies, 2 straipsnio 
58 dalies, 2 straipsnio 61–62 dalių, 2 
straipsnio 67 dalies, 2 straipsnio 69 dalies, 
2 straipsnio 70 dalies ir 2 straipsnio 71–80 
dalių. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai 
tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. 
gruodžio 31 d. pradeda taikyti įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 1 
dalies, 2 straipsnio 3 dalies, 2 straipsnio 6 
dalies, 2 straipsnio 8 dalies, 2 straipsnio 9 
dalies, 2 straipsnio 12 dalies, 2 straipsnio 
13 dalies, 2 straipsnio 24 dalies, 2 
straipsnio 25 dalies, 2 straipsnio 28 dalies, 
2 straipsnio 30 dalies, 2 straipsnio 32 
dalies, 2 straipsnio 33 dalies, 2 straipsnio 
37 dalies, 2 straipsnio 40–43 dalių, 2 
straipsnio 45–47 dalių, 2 straipsnio 53–55 
dalių, 2 straipsnio 57 dalies, 2 straipsnio 
59 dalies, 2 straipsnio 62–63 dalių, 2 
straipsnio 66 dalies ir 2 straipsnio 75–80 
dalių. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai 
tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 288

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 2 straipsnio 15 
dalis ir 2 straipsnio 20 dalis taikomos nuo 
2013 m. sausio 1 d.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 2 straipsnio 15 
dalis, 2 straipsnio 20 dalis ir 2 straipsnio 
59a dalis taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė tris pasiūlymus dėl reglamentų, kuriais įsteigiamos 
Europos priežiūros institucijos bankininkystės (EBI), draudimo ir pensijų (EDPPI) ir 
vertybinių popierių ir rinkų (EVPRI) srityse. Po mėnesio, 2009 m. spalio 26 d. buvo priimtas 
pasiūlymas dėl vadinamosios bendrosios direktyvos, kuria siekiama daugumą sektoriaus 
direktyvų suderinti su naująja struktūra (Omnibus I).

Kadangi naujoji direktyva dėl draudimo ir perdraudimo (Mokumas II) turėjo būti netrukus 
paskelbta, buvo nuspręsta palaukti to ir priimti antrą bendrąją direktyvą (Omnibus II) netrukus 
po „Mokumas II” paskelbimo ir suderinti ją su EDPPI reglamentu. Nors „Mokumas II” buvo 
paskelbta 2009 m. gruodžio 17 d., Komisija priėmė pasiūlymą dėl antros bendrosios 
direktyvos tik 2011 m. pradžioje, t. y. 15 mėnesių po to, kai Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
pirmos bendrosios direktyvos.

Pranešėjas 2011 m. kovo 16 d. pateikė darbo dokumentą, kuriame išdėstyti pagrindiniai 
Komisijos pasiūlymo klausimai, kuriuos ECON komitetas aptarė savo 2011 m. kovo 21 d. 
posėdyje.

I Direktyvos „Mokumas II“ suderinimas su EDPPI 

1. Deleguoti teisės aktai, techniniai reguliavimo standartai ir techniniai įgyvendinimo 
standartai 
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai komiteto procedūrą1 turi pakeisti deleguoti teisės aktai (SESV 
290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktai (SESV 291 straipsnis). Remiantis šiais straipsniais EPI 
reglamentuose taip pat numatomi techniniai reguliavimo standartai ir techniniai įgyvendinimo 
standartai.

Kad „Mokumas II” būtų suderintas su Lisabonos sutartimi, Komisija pasiūlė naudoti 
deleguotus teisės aktus, kuriuos dažnai papildytų su procedūromis susiję techniniai 
įgyvendinimo standartai. Į Komisijos pasiūlymą nebuvo įtraukti jokie techniniai reguliavimo 
standartai. Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija savo pasiūlymų nesuderino su priimtuoju 
pirmos bendrosios direktyvos tekstu, turėdamas mintyje pasirinktus deleguotus teisės aktus ar 
įgyvendinimo aktus bei standartinį tekstą techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų 
klausimu. Remdamasis pirma bendrąja direktyva ir EPI reglamentais pranešėjas numato, jog 
deleguoti teisės aktai ir įgyvendinimo aktai bus sumaišyti, o EDPPI teks užduotis rengti 
techninius reguliavimo standartus. 

2. Reguliavimo procedūra 
Komisija Direktyvoje „Mokumas II” nepakeičia reguliavimo procedūrų, kurios visos 
susijusios su sprendimais dėl atskirų trečiųjų šalių lygiavertiškumu. Šias nuostatas taip pat 
reikia priderinti prie Lisabonos sutarties. Pranešėjas siūlo reguliavimo procedūrą pakeisti 
deleguotais teisės aktais, kad būtų užtikrinta Europos Parlamento vykdoma kontrolė. 

                                               
1 Remiantis Tarybos sprendimo 1999/468/EB dėl komiteto procedūros, iö  dalies pakeisto Sprendimu 
2006/512/EB, 202 straipsniu. 
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3. EDPPI tarpininkavimas 
Komisija siūlo EDPPI suteikti privalomo tarpininkavimo įgaliojimus, nustatytus EDPPI 
reglamento 19 straipsnyje. Buvusios neprivalomos Europos draudimo ir profesinių pensijų 
priežiūros institucijų komiteto konsultacijų procedūros pakeičiamos privalomu 
tarpininkavimu ir tekstas papildomas naujomis tarpininkavimo procedūromis. Pranešėjo 
nuomone, būtina supaprastinti procedūras. Pranešėjas siūlo EDPPI suteikti papildomus 
tarpininkavimo įgaliojimus tai atvejais, kai grupės priežiūros institucija nustato trečiųjų šalių 
lygiavertiškumą. 

Kalbant apie grupės lygmens sprendimus, pranešėjas siūlo pripažinti EDPPI vaidmenį 
priežiūros institucijų kolegijoje, kaip numatyta EDPPI reglamente. 
  
Kalbant apie sprendimų priėmimo procedūras, kuriose dalyvauja grupės priežiūros institucija, 
EDPPI reglamento 44 straipsnyje yra numatyta pakeista balsavimo tvarka, kai EDPPI gali 
atmesti grupės priežiūros institucijos sprendimą. Pranešėjas paaiškina, kas nutinka, jei EDPPI 
sprendimą dėl tarpininkavimo atmeta blokuojančią mažumą sudarantys EDPPI Priežiūros 
tarybos nariai. 

4. Direktyva dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą  
Į Direktyvą „Mokumas II” įtraukti Direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų 
skyrimą, pakeitimai, įkaitant galimybę priimti įgyvendinimo priemones taikant reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Pranešėjo nuomone, pritaikymas prie Lisabonos sutarties yra būtinas 
kaip ir Direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, peržiūra, nors apie šį 
pritaikymą pareiškusi Komisija dar nepateikė pasiūlymo. 

5. Draudimo tarpininkavimo direktyva
Tikimasi, kad Draudimo tarpininkavimo direktyvą Komisija peržiūrės 2012 m. Vis dėlto 
pranešėjas siūlo jau šioje direktyvoje nustatyti EDPPI vaidmenį, kad ankstyvu etapu būtų 
atkreiptas dėmesys į Europos Parlamento interesus. 

II Direktyvos „Mokumas II“ pakeitimai 

1. Nelikvidumo priedas 77a straipsnyje ir 86 straipsnis 
Komisijos pasiūlyme numatoma nelikvidumo priedą įtraukti į nerizikingų palūkanų normų 
struktūrą pagal terminą, kai EDPPI pastebi laikotarpį, kuriuo atsiranda rinkos likvidumo 
problemų. Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija nepatikslina tokio priedo naudojimo 
aplinkybių ir palieka svarbius politinius sprendimus priimti deleguotų teisės aktų lygmeniu. 
Pranešėjo nuomone, EDPPI turėtų tekti svarbus vaidmuo rengiant formulę, pagal kurią būtų 
nustatomas nelikvidumo priedo dydis. Pranešėjas siūlo taikyti ribinę vertę siekiant užtikrinti, 
kad nebūtų atsižvelgiama į labai mažus procentinius dydžius, kurie gali būti susiję su rinkos 
anomalijomis ar vertinimo klaidomis. EDPPI taip pat turėtų padėti nustatyti iš esmės 
nelikvidžius įsipareigojimus, kad būtų galima apibrėžti nelikvidaus priedo dydį. Valstybės 
narės pačios turėtų priimti sprendimus dėl priedo naudojimo. Tokiu būdu jos galėtų taikyti 
griežtesnę techninių nuostatų apskaičiavimo tvarką. 

Atsižvelgdama į Tarybos diskusijas Komisija priėmė pasiūlymą dėl nelikvidumo priedo ir 
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pakeitė jį anticikliniu priedu ir suderinimo priedu. Šis pakeitimas nebuvo oficialiai pateiktas 
Europos Parlamentui. Pranešėjas nusprendė dėmesį sutelkti į pirminio Komisijos pasiūlymo 
peržiūrą taip pat atsižvelgdamas į tai, kad nelikvidumo priedas yra vienintelė priedo 
koncepcija, jau išbandyta atliekant penktąjį kiekybinio poveikio tyrimą.  

2. Standartinė formulė 109a straipsnyje ir 111 straipsnis
Komisija pasiūlė, kad EDPPI teiktų suderintus standartinėje formulėje naudojamus techninius 
duomenis. Komisijos manymu, EDPPI turėtų įvertinti išorinės kredito rizikos vertinimo 
institucijų tinkamumą. Pranešėjas siūlo pateikti paaiškinimus, kad būtų išvengta sutapimų su 
Reglamentu dėl kredito reitingų agentūrų ir būtų užtikrintas geresnis suderinimas su 
Direktyva dėl kapitalo poreikio. Jungtiniam komitetui turėtų tekti vadovaujamas vaidmuo, 
kad būtų užtikrinta, jog EPI neturėtų skirtingų nuomonių dėl tos pačios išorinės kredito 
rizikos vertinimo institucijos. 

3. Ypatingas nuosmukis finansų rinkose 138 straipsnyje ir 143 straipsnis 
Ypatingo nuosmukio finansų rinkose atveju padėties atkūrimo laikotarpis MKR 
nesilaikančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms gali būti pratęstas. Pranešėjas vertina tai, 
kad Komisija dabar siūlo ypatingo nuosmukio finansų rinkose apibrėžimą. Reikėtų paaiškinti, 
kad EDPPI nustato ypatingą nuosmukį ne tik gavusi prašymą, bet ir savo iniciatyva. 
Pranešėjas prideda konsultavimosi su ESRV procedūrą. 

4. Trečiosios šalies tvarkos lygiavertiškumas
Direktyvos „Mokumas II“ 172, 227 ir 260 numatyti sprendimai dėl lygiavertiškumo. Komisija 
siūlo neigiamo sprendimo dėl lygiavertiškumo netaikyti penkerių metų laikotarpį. 

Pranešėjas apibrėžia kriterijus, kurie turi būti patenkinti siekiant, kad būtų priimtas 
sprendimas dėl 5 metų laikino lygiavertiškumo. Sprendimą dėl laikino lygiavertiškumo priima 
Komisija padedant EDPPI. Susijusios trečiosios šalys turėtų būti įpareigotos kas šešis 
mėnesius pateikti pažangos ataskaitas. Skaidrumo tikslais EDPPI turėtų skelbti trečiųjų šalių, 
kurios įvertintos kaip lygiavertės ir laikinai lygiavertės, sąrašą. 

5. Europos kooperatinės bendrovės juridinis statusas 
Pranešėjas sutinka su nuostata, kad konkrečios valstybės narės galėtų pripažinti Europos 
kooperatinę bendrovę.  

6. Laipsniškas įgyvendinimas
Pranešėjas neketina atidėti projekto „Mokumas II“ perkėlimo į nacionalinę teisę datą. Vis 
dėlto sklandus Direktyvos „Mokumas II“ reikalavimų perkėlimas atrodo priimtinas ne tik 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet ir priežiūros institucijų pasirengimo tikslais. Todėl 
pranešėjas siūlo pradėti laipsnišką įgyvendinimą 2013 m., kuriais jau numatyta taikyti 
patvirtinimo procedūras, o nuo 2013 m. liepos mėn. numatyta teikti svarbią su priežiūra 
susijusią informaciją. 

7. Pereinamojo laikotarpio priemonės 308a ir 308b straipsniuose 
Komisijos pasiūlyme numatytos kelios pereinamojo laikotarpio priemonės. Šios pereinamojo 
laikotarpio priemonės įvedamos deleguotais teisės aktais, kuriuose apibrėžiama pereinamojo 
laikotarpio trukmė, to laikotarpio tarpsniai ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias tuo 
tarpu turi įgyvendinti draudimo ir perdraudimo įmonės. 
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Pranešėjo nuomone, pereinamojo laikotarpio priemonių reikėtų sumažinti iki pačių 
būtiniausių ir jos turėtų būti nustatytos pagrindų direktyvoje tam, kad suinteresuotieji 
subjektai neliktų neinformuoti apie visą poveikį, kurį jie patirtų pagal Komisijos pasiūlymą. 

III Tolesnis Prospektų direktyvos pritaikymas EVPRI
Pranešėjas techninių reguliavimo standartų tekstą suderina su pirmos bendrosios direktyvos 
tekstu. Kad būtų sumažinta administracinė našta, pranešėjas siūlo buveinės valstybės narės 
institucijai suteikti svarbų vaidmenį paskiriant EVPRI ir buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai galutinius terminus. 

IV Išvados
Pranešėjas mano, kad beveik visi minėtieji klausimai yra techninių pasiūlymo pakeitimų 
rezultatas, jais siekiama užtikrinti, kad tekstas būtų išsamus, nuoseklus ir aiškus. Vis dėlto 
tikimasi tolesnio teigiamo politinio įvertinimo diskutuojant apie nelikvidumo priedą, 
trečiosios šalies lygiavertiškumą, laipsnišką įgyvendinimą ir pereinamojo laikotarpio 
priemones.


