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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește competențele 
Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0008),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50, 53, 62 și 114 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7–0027/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din...,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în 
ceea ce privește competențele Autorității 

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivelor 2002/92/CE, 2003/41/CE, 
2003/71/CE și 2009/138/CE și a 
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europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și ale Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe

Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 în 
ceea ce privește competențele Autorității 
europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și ale Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 23 septembrie 2009, Comisia a 
adoptat propuneri pentru trei regulamente
de înființare a Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari, cuprinzând 
înființarea a trei autorități europene de 
supraveghere (AES).

(1) La 24 noiembrie 2010, Parlamentul 
European și Consiliul au adoptat trei 
regulamente prin care erau înființate 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO), Autoritatea 
bancară europeană (ABE) și, respectiv, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), denumite în 
continuare „autoritățile europene de 
supraveghere (AES)”, care fac parte din 
Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

relevantă a Uniunii și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente a AES 
în contextul SESF.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Crearea celor trei AES ar trebui să fie 
însoțită de elaborarea unui cadru de 
reglementare unic care să asigure 
armonizarea coerentă și aplicarea uniformă 
și să contribuie astfel la funcționarea mai 
eficace a pieței interne. Regulamentele de 
înființare a SESF prevăd că AES pot 
elabora proiecte de standarde tehnice în 
domeniile specifice prevăzute în legislația 
relevantă, care să fie înaintate Comisiei 
spre adoptare în conformitate cu articolele 
290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prin intermediul actelor delegate sau al 
actelor de punere în aplicare. Directiva
2010/78/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 cu 
privire la competențele Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
bancară europeană), ale Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale) și ale Autorității europene 
de supraveghere (Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe)* a 
identificat un prim set de domenii, iar 
prezenta directivă ar trebui să identifice o 
nouă serie de domenii, mai precis pentru
Directivele 2002/92/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE și 2009/138/CE, fără a 
împiedica însă adăugarea de noi domenii în 
viitor.
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____________
1 JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Aspectele care fac obiectul standardelor 
tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, 
iar elaborarea acestora necesită 
competențele unor experți în domeniul 
supravegherii. Standardele tehnice adoptate 
ca acte delegate ar trebui să elaboreze, să 
precizeze și să determine și mai detaliat 
condițiile pentru o armonizare coerentă a 
normelor cuprinse în instrumentele de bază 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu, completând sau modificând 
anumite elemente neesențiale ale actului 
legislativ. Pe de altă parte, standardele 
tehnice adoptate ca acte de punere în 
aplicare ar trebui să stabilească condiții 
pentru o aplicare uniformă a actelor cu 
forță juridică obligatorie ale Uniunii.
Standardele tehnice nu trebuie să implice 
opțiuni în privința politicilor.

(6) Aspectele care fac obiectul standardelor 
tehnice ar trebui să fie de natură pur 
tehnică, iar elaborarea acestora necesită 
competențele unor experți în domeniul 
supravegherii. Standardele tehnice de 
reglementare adoptate sub formă de acte 
delegate ar trebui să dezvolte în continuare, 
să specifice și să determine condițiile de 
armonizare consecventă a normelor incluse 
în instrumentele de bază adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu, 
completând sau modificând anumite 
elemente neesențiale ale actului legislativ.
Pe de altă parte, standardele tehnice de 
punere în aplicare adoptate ca acte de 
punere în aplicare ar trebui să stabilească 
condițiile de aplicare uniformă a actelor 
obligatorii din punct de vedere juridic ale 
Uniunii. Standardele tehnice nu ar trebui
să implice opțiuni de politică.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul standardelor tehnice de 
reglementare, este oportun să se introducă

(7) În cazul standardelor tehnice de 
reglementare, este oportun să se aplice
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procedura prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP] și Regulamentul (UE) nr. 
…/2010 [AEAPO]. Se impune adoptarea 
unor standarde tehnice de punere în 
aplicare în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) nr. …/2010 [ABE], Regulamentul 
(UE) nr. …/2010 [AEVMP] și 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEAPO]. Consiliul European a aprobat 
abordarea „Lamfalussy” pe patru 
niveluri, al cărei scop este eficientizarea și 
creșterea transparenței procesului de 
reglementare în domeniul legislației 
financiare a Uniunii. Comisia este 
abilitată să adopte măsuri de nivelul 2 în 
multe domenii; de altfel, sunt în vigoare 
numeroase regulamente și directive de 
nivelul 2 ale Comisiei. În cazurile în care 
sunt concepute să elaboreze, să precizeze 
și să determine și mai detaliat condițiile de 
aplicare a acestui tip de măsuri, 
standardele tehnice trebuie să fie adoptate 
numai după adoptarea măsurii de nivelul 
2 relevante și trebuie să respecte 
conținutul acesteia.

procedura prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, 
respectiv, Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. Se impune adoptarea unor 
standarde tehnice de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010. Ar trebui recunoscut 
faptul că standardele tehnice de 
reglementare sunt adoptate ca acte 
delegate în temeiul articolului 290 din 
TFUE și că standardele tehnice de punere 
în aplicare sunt adoptate ca acte de 
punere în aplicare în temeiul articolului 
291 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Standardele tehnice obligatorii
contribuie la crearea unui cadru de 
reglementare unic pentru legislația în 
domeniul serviciilor financiare, așa cum se 
subliniază și în concluziile Consiliului 
European din iunie 2009. În măsura în care 
anumite cerințe din actele legislative ale 
Uniunii nu sunt complet armonizate și în 

(8) Standardele tehnice de reglementare și 
de punere în aplicare contribuie la crearea 
unui cadru de reglementare unic pentru 
legislația în domeniul serviciilor financiare, 
așa cum se subliniază și în concluziile 
Consiliului European din iunie 2009. În 
măsura în care anumite cerințe din actele 
legislative ale Uniunii nu sunt complet 
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conformitate cu principiul preventiv 
privind supravegherea, standardele tehnice 
obligatorii care elaborează, precizează și 
determină condițiile de aplicare a acestor 
cerințe nu ar trebui să împiedice statele 
membre să solicite informații suplimentare 
sau să impună cerințe mai stricte.
Standardele tehnice ar trebui așadar să 
permită statelor membre să facă acest lucru 
în anumite domenii, acolo unde actele 
legislative respective o permit.

armonizate și în conformitate cu principiul 
preventiv privind supravegherea, 
standardele tehnice de reglementare și de 
punere în aplicare care elaborează, 
precizează și determină condițiile de 
aplicare a acestor cerințe nu ar trebui să 
împiedice statele membre să solicite 
informații suplimentare sau să impună 
cerințe mai stricte. Standardele tehnice de 
reglementare și de punere în aplicare ar 
trebui așadar să permită statelor membre să 
facă acest lucru în anumite domenii, acolo 
unde actele legislative respective o permit.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Conform prevederilor din 
regulamentele de înființare a SESF, înainte 
de transmiterea standardelor tehnice către 
Comisie, este necesar ca AES să 
desfășoare, dacă este cazul, consultări 
publice deschise cu privire la acestea și să 
analizeze potențialele costuri și beneficii 
asociate.

(9) Conform dispozițiilor din 
regulamentele de înființare a AES, înainte 
de transmiterea standardelor tehnice către 
Comisie, este necesar ca AES să 
desfășoare, dacă este cazul, consultări 
publice deschise cu privire la acestea și să 
analizeze potențialele costuri și beneficii 
asociate.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentele de înființare a SESF
prevăd un mecanism de soluționare a 
diferendelor dintre autoritățile naționale de 

(11) Regulamentele de înființare a AES
prevăd un mecanism de soluționare a 
diferendelor dintre autoritățile naționale de
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resort. În cazul în care o autoritate de 
resort nu este de acord cu procedura sau 
conținutul unei acțiuni ori cu lipsa de 
acțiune a unei alte autorități competente în 
domenii specificate în actele juridice ale 
Uniunii în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. …/2010 [ABE], Regulamentul 
(UE) nr. …/2010 [AEVMP] și 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEAPO], în care legislația în vigoare 
impune cooperarea, coordonarea sau luarea 
unor decizii în comun de către autoritățile 
naționale de resort din mai multe state 
membre, AES ar trebui, la solicitarea uneia 
dintre autoritățile de resort implicate, să fie 
capabile să ajute autoritățile respective să 
ajungă la un acord în termenul stabilit de 
AES, care să țină seama de orice alte 
termene limită relevante prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și de urgența 
și complexitatea diferendului. În 
eventualitatea persistenței dezacordului 
respectiv, AES ar trebui să fie capabile să 
soluționeze problema.

supraveghere. În cazul în care o autoritate 
de supraveghere nu este de acord cu 
procedura sau conținutul unei acțiuni sau 
cu lipsa de acțiune a unei alte autorități de 
supraveghere în domeniile specificate în 
actele juridice ale Uniunii în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, 
domenii în care legislația relevantă impune 
cooperarea, coordonarea sau luarea unor 
decizii în comun de către autoritățile 
naționale de supraveghere din mai multe 
state membre, AES, la solicitarea uneia 
dintre autoritățile de supraveghere 
implicate, ar trebui să aibă posibilitatea de 
a sprijini autoritățile respective în efortul 
lor de a ajunge la un acord în termenul 
limită stabilit de AES, care ar trebui să țină 
seama de orice alte termene limită 
relevante prevăzute de legislația în vigoare, 
precum și de urgența și complexitatea 
dezacordului respectiv. În eventualitatea 
persistenței dezacordului respectiv, AES ar 
trebui să fie capabile să soluționeze 
problema.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Regulamentele de înființare a AES 
impun să se specifice în legislația 
sectorială cazurile în care se poate aplica 
mecanismul de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
competente. Prezenta directivă ar trebui să 
identifice o primă serie de astfel de cazuri, 
fără a împiedica adăugarea de noi cazuri în 
viitor. Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice AES să acționeze în baza altor 

(12) Regulamentele de înființare a AES 
impun să se specifice în legislația 
sectorială cazurile în care se poate aplica 
mecanismul de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
de supraveghere. Prezenta directivă ar 
trebui să identifice o a doua serie de astfel 
de cazuri, fără a împiedica adăugarea de 
noi cazuri în viitor. Prezenta directivă nu ar 
trebui să împiedice AES să acționeze în 
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competențe sau să îndeplinească sarcini 
specificate în regulamentele de înființare, 
printre acestea numărându-se sarcina 
medierii facultative și sarcina de a 
contribui la aplicarea consecventă, 
eficientă și efectivă a actelor juridice ale 
Uniunii. Pe lângă aceasta, în acele domenii 
în care actul juridic relevant prevede deja o 
formă facultativă de mediere sau când 
există termene limită pentru luarea în 
comun a deciziilor de către una sau mai 
multe autorități naționale de resort, sunt 
necesare modificări pentru a garanta 
claritatea procesului de luare în comun a 
deciziilor și a reduce la minim perturbarea 
acestuia, dar și pentru a asigura capacitatea 
autorităților europene de supraveghere de a 
soluționa dezacordurile, dacă este necesar.
Procedura obligatorie de soluționare a 
diferendelor este menită să gestioneze 
situații în care autoritățile competente de 
supraveghere nu pot să rezolve singure 
chestiuni procedurale sau de fond legate de 
respectarea actelor juridice ale Uniunii.

baza altor competențe sau să îndeplinească 
sarcini specificate în regulamentele de 
înființare, printre acestea numărându-se 
sarcina medierii facultative și sarcina de a 
contribui la aplicarea consecventă, 
eficientă și efectivă a actelor juridice ale 
Uniunii. Pe lângă aceasta, în acele domenii 
în care actul juridic relevant prevede deja o 
formă facultativă de mediere sau când 
există termene limită pentru luarea în 
comun a deciziilor de către una sau mai 
multe autorități naționale de supraveghere, 
sunt necesare modificări pentru a garanta 
claritatea procesului de luare în comun a 
deciziilor și a reduce la minim perturbarea 
acestuia, dar și pentru a asigura capacitatea 
autorităților europene de supraveghere de a 
soluționa dezacordurile, dacă este necesar.
Procedura obligatorie de soluționare a 
diferendelor este menită să gestioneze 
situații în care autoritățile naționale de 
supraveghere nu pot să rezolve singure 
chestiuni procedurale sau de fond legate de 
respectarea actelor juridice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prezenta directivă ar trebui așadar să 
identifice situațiile în care poate să apară 
necesitatea soluționării unor chestiuni 
procedurale sau de fond legate de 
respectarea legislației Uniunii, chestiuni 
care nu pot fi soluționate de autoritățile de 
supraveghere pe cont propriu. În asemenea 
situații, una dintre autoritățile de 
supraveghere implicate ar trebui să poată 
să ridice problema pe lângă autoritatea 
europeană de supraveghere competentă.
AES respectivă ar trebui să acționeze în 

(13) Prezenta directivă ar trebui, așadar, să 
identifice situațiile în care poate să apară 
necesitatea soluționării unor chestiuni 
procedurale sau de fond legate de 
respectarea legislației Uniunii, chestiuni 
care nu pot fi soluționate de autoritățile 
naționale de supraveghere pe cont propriu.
În asemenea situații, una dintre autoritățile 
naționale de supraveghere implicate ar 
trebui să poată să ridice problema pe lângă 
autoritatea europeană de supraveghere 
competentă. AES respectivă ar trebui să 
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conformitate cu procedura stabilită în 
regulamentul de înființare a acesteia și în
prezenta directivă. Ea ar trebui să aibă 
capacitatea de a cere autorităților 
competente implicate să ia măsuri specifice 
sau să nu ia măsuri pentru a soluționa 
problema și să garanteze respectarea 
legislației Uniunii, măsurile întreprinse de 
AES având efecte obligatorii asupra 
autorităților competente vizate. În cazurile 
în care actul juridic relevant al Uniunii lasă 
la latitudinea statelor membre posibilitatea 
de a acționa, deciziile luate de AES nu ar 
trebui să înlocuiască exercitarea acestor 
prerogative de către autoritățile competente
în conformitate cu legislația Uniunii.

acționeze în conformitate cu regulamentul 
său de înființare și cu prezenta directivă.
Ea ar trebui să aibă capacitatea de a cere 
autorităților de supraveghere implicate să 
ia măsuri specifice sau să nu ia măsuri 
pentru a soluționa problema și să garanteze 
respectarea legislației Uniunii, măsurile 
întreprinse de AES având efecte obligatorii 
asupra autorităților de supraveghere vizate.
În cazurile în care actul juridic relevant al 
Uniunii lasă la latitudinea statelor membre 
posibilitatea de a acționa, deciziile luate de 
AES nu ar trebui să înlocuiască exercitarea 
acestor prerogative de către autoritățile de 
supraveghere în conformitate cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Directiva 2009/138/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II)8 prevede luarea în comun a deciziilor în 
ceea ce privește aprobarea cererilor de 
utilizare a unui model intern la nivel de 
grup și de filială, aprobarea cererilor de 
introducere a unei filiale sub incidența 
articolelor 238 și 239 din directiva 
respectivă și identificarea unui 
supraveghetor de grup după alte criterii 
decât cele prevăzute la articolul 247 din 
directiva menționată. În toate aceste 
domenii, este necesară o modificare prin 
care să se precizeze clar că, în cazul unui 
dezacord, Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
poate soluționa dezacordul recurgând la 

(14) Directiva 2009/138/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II)8 prevede luarea în comun a deciziilor în 
ceea ce privește aprobarea cererilor de 
utilizare a unui model intern la nivel de 
grup și de filială, aprobarea cererilor de 
introducere a unei filiale sub incidența 
articolelor 238 și 239 din directiva 
respectivă și identificarea unui 
supraveghetor de grup după alte criterii 
decât cele prevăzute la articolul 247 din 
directiva menționată. În toate aceste 
domenii, este necesară o modificare prin 
care să se precizeze clar că, în cazul unui 
dezacord, Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
poate soluționa dezacordul recurgând la 
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procedura descrisă în Regulamentul …/… 
[AEAPO]. Ar deveni astfel evident faptul 
că dezacordurile pot fi soluționate și
cooperarea poate fi consolidată, înainte de 
luarea sau emiterea unei decizii la adresa 
unei instituții. Rolul AEAPO în 
soluționarea dezacordurilor constă în a 
media între opiniile contrare ale 
autorităților de supraveghere, nu în a își 
interpune propria judecată asupra 
chestiunilor în cauză. Faptul că AEAPO a 
intervenit pentru a media un anumit 
dezacord nu trebuie înțeles în sensul că 
AEAPO trebuie să dețină în continuare 
un rol în supravegherea obiectului cererii.

procedura descrisă în Regulamentul 
nr. 1094/2010. Prin această abordare 
devine clar faptul că, deși AEAPO nu ar 
trebui să înlocuiască exercitarea 
competențelor discreționare de către 
autoritățile de supraveghere în 
conformitate cu legislația Uniunii, ar 
trebui să fie posibil ca dezacordurile să fie
soluționate, iar cooperarea să fie
consolidată, înainte de luarea sau emiterea 
unei decizii definitive la adresa unei 
instituții. AEAPO ar trebui să soluționeze 
dezacordurile asigurând medierea între 
opiniile contrare ale autorităților de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În domeniile în care Comisia este în 
prezent abilitată prin Directiva 
2009/138/CE să adopte măsuri de punere 
în aplicare când măsurile respective sunt 
acte nelegislative cu aplicare generală, 
destinate să completeze sau să modifice 
anumite elemente neesențiale ale directivei 
respective în sensul articolului 290 din 
TFUE, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul respectiv.

(16) În domeniile în care Comisia este în 
prezent abilitată prin Directiva 
2009/138/CE să adopte măsuri de punere 
în aplicare când măsurile respective sunt 
acte nelegislative cu aplicare generală, 
destinate să completeze sau să modifice 
anumite elemente neesențiale ale directivei 
respective în sensul articolului 290 din
TFUE, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul respectiv sau standarde tehnice 
de reglementare în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Spre a asigura furnizarea armonizată a 
anumitor inputuri tehnice la cerința de 
capital de solvabilitate (CCS) utilizând 
formula standard, de exemplu, pentru a 
permite abordări armonizate de utilizare a 
ratingului, ar trebui ca AEAPO să aibă 
anumite sarcini specifice. Procedurile de 
recunoaștere a agențiilor de rating ar 
trebui armonizate și ar trebui să se 
conformeze Directivei 2006/48/CE, 
inclusiv viitoarei versiuni revizuite a 
directivei, și Regulamentului (CE) 
nr. 1060/2009. Deoarece ar trebui evitată 
suprapunerea cu Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009, este justificat să se atribuie 
un rol Comitetului comun al autorităților 
de supraveghere. AEAPO ar trebui să 
utilizeze cât mai bine competențele și 
experiența de care dispune AEVMP.
Modul detaliat de exercitare a acestor 
sarcini ar trebui specificat în măsurile care 
se adoptă prin actul delegat sau prin actul 
de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Spre a asigura o abordare armonizată, 
în cadrul Directivei 2009/138/CE, pentru a 
stabili când anume este permisă 
prelungirea perioadei de redresare în 
cazurile de încălcare a CCS, este necesar să 
se precizeze condițiile care constituie o 

(19) Spre a asigura o abordare armonizată, 
în cadrul Directivei 2009/138/CE, pentru a 
stabili când anume este permisă 
prelungirea perioadei de redresare în 
cazurile de încălcare a CCS, este necesar să 
se precizeze condițiile care constituie o 
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„scădere excepțională a piețelor
financiare”. La cererea autorității de 
supraveghere implicate, se impune ca 
AEAPO să fie cea care stabilește dacă s-au 
îndeplinit condițiile respective, iar Comisia 
ar trebui să fie abilitată să adopte măsuri 
prin intermediul unor acte delegate care să 
specifice procedurile de urmat.

„scădere excepțională pe piețele
financiare”. Se impune ca AEAPO să fie 
cea care stabilește dacă s-au îndeplinit 
condițiile respective, iar Comisia ar trebui 
să fie abilitată să adopte măsuri prin 
intermediul unor acte delegate și al unor 
acte de punere în aplicare care să specifice 
procedurile de urmat.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Convergența către regimuri de 
solvabilitate bazate pe riscuri ar trebui 
încurajată la nivel internațional. Deoarece 
unele țări terțe ar putea avea nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se adapta și a 
implementa regimuri care să satisfacă toate 
criteriile pentru a fi recunoscute ca 
regimuri de solvabilitate echivalente, este 
necesar să fie specificate condițiile 
referitoare la modul în care trebuie tratate 
astfel de regimuri din țările terțe pentru ca 
acestea să poată fi recunoscute ca 
regimuri echivalente temporar.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ar trebui adaptate valorile în euro ale 
pragului cerinței de capital minim pentru 
întreprinderile de reasigurare captive.
Această adaptare rezultă din ajustarea 
periodică a actualelor praguri privind 
cerințele de capital ale acestor întreprinderi 
pentru a ține seama de inflație.10

(24) Ar trebui adaptate valorile în euro ale 
pragului cerinței de capital minim pentru 
întreprinderile de asigurare și reasigurare.
Această adaptare rezultă din ajustarea 
periodică a actualelor praguri privind 
cerințele de capital ale acestor întreprinderi 
pentru a ține seama de inflație.10

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să aibă la dispoziție două luni de la 
data notificării pentru a prezenta obiecții la 
actul delegat. La inițiativa Parlamentului 
European și a Consiliului, ar trebui să fie 
posibil să se prelungească perioada cu o 
lună în ceea ce privește domeniile 
referitoare la care există preocupări majore.
De asemenea, ar trebui să fie posibil ca 
Parlamentul European și Consiliul să 
informeze celelalte instituții cu privire la 
intenția lor de a nu prezenta obiecții.
Aprobarea rapidă a actelor delegate este 
adecvată în special atunci când se impune 
respectarea termenelor limită, de exemplu 
atunci când actul de bază prevede un 
anumit calendar de care Comisia trebuie să 
țină cont în adoptarea actelor delegate.

(28) Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să aibă la dispoziție trei luni de la 
data notificării pentru a formula obiecțiuni 
la un act delegat. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
ar trebui să fie posibil să se prelungească 
perioada cu trei luni în ceea ce privește 
domeniile referitoare la care există 
preocupări majore. De asemenea, ar trebui 
să fie posibil ca Parlamentul European și 
Consiliul să informeze celelalte instituții cu 
privire la intenția lor de a nu prezenta 
obiecții. Aprobarea rapidă a actelor 
delegate este adecvată în special atunci 
când se impune respectarea termenelor 
limită, de exemplu atunci când actul de 
bază prevede un anumit calendar de care 
Comisia trebuie să țină cont în adoptarea 
actelor delegate.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a permite tranziția armonioasă 
la un nou regim în temeiul Directivei 
2009/138/CE, este necesar să se prevadă 
cerințe tranzitorii privind cerințele în 
materie de guvernanță, evaluarea, 
guvernanța, informațiile comunicate în 
scopuri de supraveghere și cele destinate 
publicului, determinarea și clasificarea 
fondurilor proprii, formula standard 
pentru calculul cerinței de capital de 
solvabilitate (inclusiv orice schimbare 
importantă în domeniul majorărilor de 
capital) și alegerea metodelor și ipotezelor 
pentru calculul rezervelor tehnice. În 
cazul în care astfel de schimbări se 
realizează la nivelul unei întreprinderi 
individuale, se impune modificarea 
corespunzătoare și substanțială a 
calculului solvabilității grupului, precum 
și a informațiilor comunicate în scopuri 
de supraveghere și a celor destinate 
publicului la nivelul grupului. În situațiile 
în care aceste schimbări se referă la 
informațiile comunicate în scopuri de 
supraveghere și la informațiile destinate 
publicului, dispozițiile tranzitorii 
corespunzătoare trebuie să se aplice 
mutatis mutandis la nivelul grupului. În 
ceea ce privește solvabilitatea grupului, 
articolul 218 prevede, la alineatele (2) și 
(3), baza pentru cerințele în materie de 
solvabilitate pentru supraveghere în 
cazurile în care se aplică supravegherea 
la nivel de grup menționată la articolul 
213. Metodele și principiile pentru 
calculul solvabilității grupului, 
menționată la articolul 218, sunt stabilite 
în detaliu la articolele 220-235. Aceste 
metode și calcule se aplică (fie direct, fie 
prin analogie) în cazurile unde se impune 
supravegherea la nivel de grup 

(29) Pentru a permite tranziția armonioasă 
la un nou regim în temeiul Directivei 
2009/138/CE, este necesar să se prevadă 
perioade tranzitorii specifice și de 
introducere treptată.
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menționată la articolul 218. În măsura în 
care astfel de reguli în materie de 
solvabilitate la nivel de grup se referă la 
reguli de solvabilitate la nivel de 
întreprindere individuală și în cazul în 
care la nivel individual se aplică un regim 
de solvabilitate tranzitoriu, se pot impune 
adaptări corespunzătoare ale regulilor de 
solvabilitate la nivel de grup.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Cerințele tranzitorii trebuie să vizeze 
evitarea perturbărilor pieței și limitarea 
interferențelor la nivelul produselor 
existente, garantându-se în același timp 
disponibilitatea produselor de asigurări.
De asemenea, prevederile cerințelor 
tranzitorii trebuie să permită să se țină 
cont în mod adecvat de informațiile 
importante și utile referitoare la sector în 
ansamblul său, obținute în urma studiului 
de impact cantitativ (QIS5). Dispozițiile 
tranzitorii stabilite prin Directiva 
2009/138/CE ar trebui să precizeze 
elementele neesențiale care urmează să 
fie determinate prin intermediul actelor 
delegate. Perioadele maxime pentru 
dispozițiile tranzitorii trebuie stabilite în 
Directiva 2009/138/CE, însă termenul real 
stabilit prin actele delegate poate fi mai 
scurt; acesta ar trebui să reflecte 
caracteristicile specifice ale dispozițiilor și 
să faciliteze aplicarea noului regim.
Cerințele tranzitorii trebuie să fie cel 
puțin echivalente, ca efect, cu cadrul 
existent oferit de directivele privind 
asigurarea și reasigurarea și nu trebuie să 
permită tratamentul preferențial al 

(30) Perioadele tranzitorii ar trebui să 
vizeze evitarea perturbărilor pieței.
Perioadele tranzitorii ar trebui să 
încurajeze întreprinderile să respecte cât 
mai curând posibil cerințele specifice ale 
noului regim.
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întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare sau să determine un grad de 
protecție mai scăzut pentru deținătorii de 
polițe. Cu alte cuvinte, în cursul unei 
perioade de tranziție, cerințele în materie 
de solvabilitate nu trebuie să depășească 
cerința de capital de solvabilitate și 
trebuie să fie cel puțin egale cu suma 
dintre cerința minimă de capital și 
cincizeci la sută din diferența dintre 
cerința de capital de solvabilitate și 
cerința minimă de capital. Cerințele
tranzitorii trebuie să încurajeze 
întreprinderile să respecte cât mai curând 
posibil cerințele specifice ale noului regim.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Până la 1 ianuarie 2014, Comisia ar 
trebui să transmită Parlamentului European 
și Consiliului un raport referitor la 
prezentarea de către AES a proiectului de 
standarde tehnice prevăzut de prezenta 
directivă și să facă propuneri 
corespunzătoare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prin urmare, Directivele 2003/71/CE 
și 2009/138/CE trebuie modificate în 

(33) Prin urmare, Directivele 2002/92/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE și 2009/138/CE 
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consecință, și Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 ar 
trebui modificate în consecință,

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – titlu și partea introductivă (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Directiva 2002/92/CE se modifică după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 2 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 6, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre transmit Comisiei 
dorința lor de a fi informate în 
conformitate cu alineatul (1). La rândul 
său, Comisia notifică acest lucru tuturor 
statelor membre și AEAPO.”

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 3 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 7, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre desemnează 
autoritățile competente împuternicite să 
asigure punerea în aplicare a prezentei 
directive. Acestea informează Comisia și 
AEAPO în acest sens, indicând orice 
repartizare a respectivelor atribuții.”

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 4 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La articolul 9, titlul se înlocuiește cu 
următorul text:
„Schimbul de informații dintre statele 
membre și AEAPO”

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 5 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La articolul 9 se introduce următorul 
alineat:
„(1a) Autoritățile competente cooperează 
cu AEAPO în sensul prezentei directive, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010. Autoritățile competente 
pun fără întârziere la dispoziția AEAPO 
toate informațiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive și al 
Regulamentului (UE) nr. 1094/2010, în 
conformitate cu articolul 35 din 
regulamentul respectiv.”

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1 – punctul 6 (nou)
Directiva 2002/92/CE
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La articolul 12 alineatul (5), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre comunică Comisiei și 
AEAPO dispozițiile de drept intern 
prevăzute la primul paragraf.
Statele membre actualizează aceste 
informații periodic și cel puțin o dată la 
doi ani, iar AEAPO publică informațiile 
respective pe site-ul său internet.
Pentru a garanta aplicarea uniformă a 
prezentului alineat, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare care precizează procedurile de 
urmat, precum și formatele și modelele 
care trebuie utilizate de autoritățile 
competente în momentul transmiterii 
informațiilor relevante către AEAPO și al 
actualizării acestora.
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul -1a (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 17a – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
Directiva 2003/41/CE se modifică după 
cum urmează:
La articolul 17a, al cincilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Pentru a asigura armonizarea 
consecventă în ceea ce privește marja de 
solvabilitate disponibilă, AEAPO poate 
elabora proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a ține seama de 
evoluțiile care justifică o ajustare tehnică 
a elementelor eligibile pentru marja de 
solvabilitate disponibilă.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/71/CE
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care condițiile definitive ale 
ofertei nu sunt incluse în prospectul de 
bază sau într-un supliment, acestea se pun 
la dispoziția investitorilor și se depun la 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine și, de asemenea, se comunică, de 
către emitent, sau de către persoana care 
solicită admiterea la tranzacționare pe o 
piață reglementată, autorității competente 
din statul membru sau statele membre 
gazdă, precum și Autorității europene 

În cazul în care condițiile definitive ale 
ofertei nu sunt incluse în prospectul de 
bază sau într-un supliment, acestea se pun 
la dispoziția investitorilor și se depun la 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine și, de asemenea, se comunică, de 
către autoritatea competentă respectivă
autorității competente din statul membru 
sau statele membre gazdă, precum și 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), atunci când 
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pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), 
atunci când se face fiecare ofertă publică, 
cât mai curând posibil și, dacă se poate, 
înainte de lansarea ofertei publice sau de 
admiterea la tranzacționare. Condițiile 
definitive conțin doar informații care au 
legătură cu nota privind valorile mobiliare 
și nu se utilizează pentru completarea 
prospectului de bază. În astfel de cazuri se 
aplică articolul 8 alineatul (1) litera (a).

se face fiecare ofertă publică, cât mai 
curând posibil și, dacă se poate, înainte de 
lansarea ofertei publice sau de admiterea la 
tranzacționare. Condițiile definitive conțin 
doar informații care au legătură cu nota 
privind valorile mobiliare și nu se 
utilizează pentru completarea prospectului 
de bază. În astfel de cazuri se aplică 
articolul 8 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Sarcina administrativă ce revine instituțiilor ar trebui limitată la minimul necesar.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/71/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare 
care să specifice informațiile care urmează 
să fie introduse prin trimitere.

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezentul 
articol, AEVMP elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice informațiile care urmează să fie 
introduse prin trimitere.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/71/CE
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul …/… [AEVMP].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/71/CE
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 1 
ianuarie 2014.

Competența de a adopta standardele
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/71/CE
Articolul 13 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare 
pentru a specifica procedurile de aprobare 

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește aprobarea 
prospectului, AEVMP elaborează proiecte 
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a prospectului și condițiile în care 
termenele pot fi adaptate.

de standarde tehnice de reglementare 
pentru a specifica procedurile de aprobare 
a prospectului și condițiile în care 
termenele pot fi adaptate.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/71/CE
Articolul 13 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul …/… [AEVMP].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/71/CE
Articolul 13 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 1 
ianuarie 2014.

Competența de a adopta standardele
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 14 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare 
care să specifice dispozițiile referitoare la 
publicarea prospectului de la alineatele (1)-
(4).

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezentul 
articol, AEVMP elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice dispozițiile referitoare la 
publicarea prospectului de la alineatele (1)-
(4).

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 14 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul …/… [AEVMP].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 ianuarie 2014.

Or. en
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Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 14 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 1 
ianuarie 2014.

Competența de a adopta standardele
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/71/CE
Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a 
specifica dispozițiile referitoare la 
difuzarea comunicărilor cu caracter 
promoțional care anunță intenția de a face 
oferte publice de valori mobiliare sau 
admiterea la tranzacționare pe o piață 
reglementată, în special înainte ca 
prospectul să fie pus la dispoziția 
publicului sau înainte de deschiderea 
subscrierii, precum și de a specifica 
dispozițiile prevăzute la alineatul (4).

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezentul 
articol, AEVMP elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare cu 
scopul de a specifica dispozițiile referitoare 
la difuzarea comunicărilor cu caracter 
promoțional care anunță intenția de a face 
oferte publice de valori mobiliare sau 
admiterea la tranzacționare pe o piață 
reglementată, în special înainte ca 
prospectul să fie pus la dispoziția 
publicului sau înainte de deschiderea 
subscrierii, precum și de a specifica 
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dispozițiile prevăzute la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/71/CE
Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul …/… [AEVMP].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/71/CE
Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 1 
ianuarie 2014.

Competența de a adopta standardele
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en
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Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2009/138/CE
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, cu privire la extinderea listei
formelor enumerate în anexa III.

(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a cu privire la 
lista formelor enumerate la punctele 1-27 
din părțile A, B și C din anexa III.

Or. en

Justificare

Comisiei ar trebui să i se confere numai competența de a modifica lista de forme juridice din 
statele membre individuale.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 25a

Notificarea și publicarea autorizațiilor
Orice autorizație și retragere sau refuz de 
acordare a autorizației se notifică 
AEAPO. Denumirea fiecărei întreprinderi 
de asigurare sau de reasigurare autorizate 
se înscrie pe o listă. AEAPO publică lista 
respectivă și asigură actualizarea acesteia 
pe site-ul său internet.”
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Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 9 punctele 3 și 4.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 29, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia se asigură că actele 
delegate, standardele tehnice de 
reglementare și standardele tehnice de 
punere în aplicare respectă principiul 
proporționalității, garantând astfel 
aplicarea proporțională a prezentei 
directive, în special în cazul 
întreprinderilor de asigurare mici.
AEAPO se asigură că proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
înaintate în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare înaintate în conformitate cu 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și orientările și 
recomandările adoptate în conformitate 
cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 respectă principiul 
proporționalității, garantând astfel 
aplicarea proporțională a prezentei 
directive, în special în cazul 
întreprinderilor de asigurare mici.”

Or. en
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Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (2) al prezentului 
articol, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru preciza aspectele-cheie care trebuie 
să facă obiectul publicării datelor statistice 
agregate și pentru a stabili formatul, 
structura, cuprinsul și data publicării 
anuale a informațiilor prevăzute la 
prezentul articol.
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iulie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Standardele tehnice de punere în aplicare sunt utilizate și la articolul 144 din Directiva 
privind cerințele de capital (CRD) pentru o dispoziție similară.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (5), cu următorul 
text:

eliminat
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„(5) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor de la alineatul (2), 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (4) privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate, mai exact în ceea ce privește 
modelele și structura pe care trebuie să le 
respecte publicarea informațiilor.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO) elaborează 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare pe care le înaintează Comisiei 
până la 31 decembrie 2011 cel târziu.”

Or. en

Justificare

Standardele tehnice de punere în aplicare sunt utilizate și la articolul 144 din Directiva 
privind cerințele de capital (CRD) pentru o dispoziție similară.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3
Directive 2009/138 EC
Articolul 33 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o cerere de cooperare 
legată de o verificare la fața locului în 
conformitate cu prezentul articol a fost 
respinsă sau nu a primit răspuns într-un 
termen rezonabil, autoritățile de 
supraveghere pot înainta chestiunea 
AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 

În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a informat autoritățile de 
supraveghere dintr-un stat membru gazdă 
că intenționează să desfășoare verificări
la fața locului în conformitate cu primul 
paragraf și în cazul în care autorității de 
supraveghere respective i se interzice în 
practică să își exercite dreptul de a 
desfășura verificările la fața locului sau 
în cazul în care autorităților de 
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conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

supraveghere respective li se interzice în 
practică să își exercite dreptul de 
participare în conformitate cu al doilea 
paragraf, autoritățile de supraveghere pot 
înainta chestiunea AEAPO, solicitând 
asistență în conformitate cu articolul 19 
alineatele (1)-(3) și (6) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010. În această situație, 
AEAPO poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
articolul respectiv.

Or. en

Justificare

Articolul 33 nu prevede o cerere de cooperare. În plus, alineatele (4) și (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010 nu se aplică, întrucât nu poate fi adoptată nicio decizie individuală 
adresată unei anumite instituții financiare. Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 
punctul 10 litera (c).

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 33 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 33 se adaugă un al 
treilea paragraf, după cum urmează:
În conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO are dreptul de a participa la 
verificările la fața locului în cazul în care 
acestea sunt organizate în comun de către 
două sau mai multe autorități de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Articolul 33 nu prevede o cerere de cooperare. În plus, alineatele (4) și (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010 nu se aplică, întrucât nu poate fi adoptată nicio decizie individuală 
adresată unei anumite instituții financiare. Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 
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punctul 10 litera (c).

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2) litera (a), punctul (i) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(i) la perioade predefinite, ținând seama 
de faptul că, pentru perioade mai mici de 
12 luni, raportarea periodică în scopuri de 
supraveghere se limitează la informațiile 
care se schimbă semnificativ în cursul 
anului;”

Or. en

Justificare

Întreprinderile mici și mijlocii nu ar trebui să fie obligate să introducă sisteme și structuri 
numai pentru raportarea trimestrială.

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (2) se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre nu solicită 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare să transmită autorităților de 
supraveghere o listă completă a activelor, 
element cu element.”

Or. en
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Justificare

Nu ar fi adecvat să se solicite întreprinderilor o raportare regulată, element cu element.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezentul 
articol, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza informațiile și reperele 
temporale menționate la alineatele (1)-(4).

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se conferă Comisiei competența de a
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor alineatelor (1)-(4), 

(7) Pentru a asigura condiții uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
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completate prin actele delegate adoptate 
în temeiul dispozițiilor de la alineatul (6), 
mai exact în ceea ce privește modelele și 
procedurile de transmitere a informațiilor 
către autoritățile de supraveghere.
Procedura poate include, acolo unde este 
cazul, cereri de aprobare.

stabili formulare, modele și proceduri 
standard pentru transmiterea informațiilor 
către autoritățile de supraveghere.
Procedura poate include, acolo unde este 
cazul, cereri de aprobare a informațiilor 
transmise de către organismul 
administrativ, de gestionare sau de 
supraveghere al întreprinderii de 
asigurare sau de reasigurare.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I. Trebuie clarificat cine 
aprobă ce anume.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iulie 2012.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I. Trebuie clarificat cine 
aprobă ce anume.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 35 – alineatul 7 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 31 
decembrie 2011.

Competența de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf este conferită Comisiei în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Textul este aliniat la formularea convenită din Directiva Omnibuz I. Trebuie clarificat cine 
aprobă ce anume.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la circumstanțele în 
care se pot impune majorări de capital și la 
metodologia de calcul al acestora, precum 
și la procesul decizional legat de 
stabilirea, calcularea și eliminarea 
majorărilor de capital.

(6) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
circumstanțele în care se pot impune 
majorări de capital.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera aa (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se inserează următorul alineat:
„(6a) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește majorările 
de capital, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza metodologiile de calcul al 
majorărilor de capital.
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

Or. en

Justificare

Metodologiile de calcul al majorărilor de capital necesită în mod evident competențe în 
materie de supraveghere.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 37 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor prezentului articol, 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (6) privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate, mai exact în ceea ce privește
procesul decizional legat de stabilirea, 
calcularea și eliminarea majorărilor de 
capital menționate în actele delegate 

(7) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a stabili
procedurile care trebuie urmate în ceea ce 
privește deciziile legate de stabilirea, 
calcularea și eliminarea majorărilor de 
capital.
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adoptate în temeiul dispozițiilor 
alineatului (6).

Or. en

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

Competența de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf este conferită Comisiei în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o cerere de cooperare 
legată de o inspecție la fața locului în 
conformitate cu prezentul alineat a fost 
respinsă sau nu a primit răspuns într-un 
termen rezonabil, autoritățile de 
supraveghere pot înainta chestiunea 
AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a informat autoritățile de 
supraveghere dintr-un stat membru gazdă 
că intenționează să desfășoare o inspecție 
la fața locului în conformitate cu primul 
paragraf și în cazul în care autorității de 
supraveghere respective i se interzice în 
practică să își exercite dreptul de a 
desfășura inspecția la fața locului, 
autoritatea de supraveghere poate înainta 
chestiunea AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 alineatele (1)-
(3) și (6) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010. În această situație, AEAPO 
poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
articolul respectiv.

Or. en

Justificare

Articolul 38 nu prevede o cerere de cooperare. În plus, alineatele (4) și (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010 nu se aplică, întrucât nu poate fi adoptată nicio decizie individuală 
adresată unei anumite instituții financiare. Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 
punctul 10 litera (c).

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 38 alineatul (2) se 
adaugă următorul paragraf:
„În conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO are dreptul de a participa la 
inspecțiile la fața locului în cazul în care 
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acestea sunt organizate în comun de către 
două sau mai multe autorități de 
supraveghere.”

Or. en

Justificare

Articolul 38 nu prevede o cerere de cooperare. În plus, alineatele (4) și (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010 nu se aplică, întrucât nu poate fi adoptată nicio decizie individuală 
adresată unei anumite instituții financiare. Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 
punctul 10 litera (c).

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care este necesar să se 
asigure o convergență adecvată a evaluării 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1) litera 
(a), Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 

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

aduce precizări suplimentare cu privire la 
elementele acestei evaluări.

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2009/138/CE
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile care 
trebuie publicate și mijloacele care trebuie 
folosite în acest scop.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
informațiile care trebuie publicate în 
conformitate cu secțiunea 3.

Or. en

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentei secțiuni, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a stabili
procedurile care trebuie urmate și 
formatele și modelele care trebuie folosite.
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modelele pe care trebuie să le respecte 
publicarea informațiilor.

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10
Directiva 2009/138/CE
Articolul 56 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până cel târziu la 31 
decembrie 2011.

Competența de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menționate la 
al doilea paragraf este conferită Comisiei
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la adaptarea 
criteriilor stabilite la articolul 59 alineatul 
(1), pentru a ține seama de evoluțiile 
viitoare și pentru a asigura o aplicare 
uniformă a articolelor 57-63.

(8) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezenta 
secțiune, AEAPO poate elabora proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
pentru a stabili o listă exhaustivă a 
informațiilor menționate la articolul 59
alineatul (4) care urmează să fie incluse 
de potențialii achizitori în notificarea lor,
fără a aduce atingere articolului 58 
alineatul (2).

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezenta 
secțiune și a ține seama de evoluțiile 
viitoare, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza ajustările criteriilor enumerate 
la articolul 59 alineatul (1).
AEAPO transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la al doilea paragraf până la 
1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul și al doilea paragraf este delegată 
Comisiei în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentei directive, AEAPO 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili proceduri, formulare și modele 
comune pentru procesul de consultare 
dintre autoritățile de supraveghere 
relevante menționat la articolul 60.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al cincilea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
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Or. en

Justificare

Aliniere deplină la articolele 19, 19a și 19b din Directiva CRD, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva Omnibuz I.

Amendamentul 73

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 13 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 71 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile de supraveghere respectă 
orientările și recomandările AEAPO și
prezintă justificări atunci când nu le 
respectă;

(b) autoritățile de supraveghere respectă 
orientările și recomandările AEAPO sau
prezintă motivele pentru care nu respectă 
aceste orientări și recomandări;

Or. en

Justificare

Aliniere deplină la Directiva Omnibuz I, articolul 9 punctul 16, care modifică articolul 42b 
din Directiva CRD.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 71 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mandatele naționale care le sunt 
conferite nu împiedică autoritățile de 
supraveghere să-și îndeplinească atribuțiile 
care le revin în calitate de membre ale 
AEAPO în temeiul prezentei directive.

(c) mandatele naționale care le sunt 
conferite nu împiedică autoritățile de 
supraveghere să-și îndeplinească atribuțiile 
care le revin în calitate de membre ale 
AEAPO sau în temeiul prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Aliniere deplină la Directiva Omnibuz I, articolul 9 punctul 16, care modifică articolul 42b 
din Directiva CRD.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește evaluarea 
activelor și pasivelor, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza:

(a) metodele și ipotezele care trebuie 
aplicate la evaluarea activelor și pasivelor 
în conformitate cu alineatul (1);

(b) standardele internaționale de 
contabilitate, aprobate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1606/2002, care sunt compatibile cu 
procedura de evaluare a activelor și 
pasivelor prevăzută la alineatul (1);
(c) procedurile de evaluare aplicabile 
atunci când prețurile de cotare pe piață 
nu sunt disponibile sau nu sunt 
compatibile cu procedura de evaluare a 
activelor și pasivelor prevăzută la 
alineatul (1);
(d) metodele alternative de evaluare care
trebuie folosite atunci când standardele 
internaționale de contabilitate, aprobate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului*, prezintă o incompatibilitate 
temporară sau permanentă cu procedura 
de evaluare prevăzută la alineatul (1).
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AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
______________
1JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

„Metodele și ipotezele” indică necesitatea unor competențe în materie de supraveghere și ar 
trebui să conducă la adoptarea unor standarde tehnice de reglementare. Standardele tehnice 
de punere în aplicare propuse de Comisie sunt de asemenea inadecvate.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (3), cu următorul
text:

eliminat

„(3) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a:
(a) stabili condițiile de aplicare a 
dispozițiilor alineatului (1), completate 
prin actele delegate menționate la 
alineatul (2) privind aspectele care fac 
obiectul acestor acte delegate, în ceea ce 
privește:
(i) metodele de evaluare atunci când 
prețurile de cotare pe piață nu sunt 
disponibile sau nu concordă cu alineatele 
(1) și (2);
(ii) concordanța dintre standardele 



PE466.970v02-00 52/195 PR\874812RO.doc

RO

internaționale de contabilitate, adoptate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, și 
metoda de evaluare stabilită de prezentul 
articol<
(b) stabili condițiile de aplicare a 
dispozițiilor alineatului (1), completate de 
actele delegate menționate la alineatul 
(2), privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate, mai exact cu privire 
la metodele și ipotezele care trebuie 
utilizate la evaluarea activelor și pasivelor 
prevăzute la alineatul (1), inclusiv metode 
alternative de evaluare care trebuie 
utilizate atunci când standardele 
internaționale de contabilitate, aprobate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
sunt în neconcordanță temporară sau 
permanentă cu demersul de evaluare 
stabilit în prezentul articol.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.
__________________
1 JO L 243, 11.9.2002, p. 1.”

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 15
Directiva 2009/138/CE
Articolul 77a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații tehnice emise de Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 

ocupaționale

Rate de actualizare

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

(1) Structura la termen a ratelor relevante
ale dobânzilor fără risc care trebuie 
utilizată la calcularea celei mai bune 
estimări menționate la articolul 77 
alineatul (2) se stabilește și se publică de 
către AEAPO pentru fiecare monedă 
relevantă cu o frecvență cel puțin 
trimestrială. Capitolul VII din prezentul 
titlu se aplică pe baza celei mai bune 
estimări menționate.

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

(2) Atunci când AEAPO constată existența 
unei prime de lipsă de lichiditate pe piețele 
financiare în perioade de presiune mare 
asupra lichidității, derivată pe baza 
formulei menționate la articolul 86 și mai 
mare de X%, pentru fiecare monedă se 
publică o structură adaptată la termen a 
ratei relevante a dobânzii fără risc, cu 
aceeași frecvență ca în cazul structurii la 
termen a ratei relevante a dobânzii fără 
risc menționate la alineatul (1).
Autoritățile de supraveghere pot permite 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare să utilizeze respectiva 
structură adaptată la termen a ratei 
relevante a dobânzii fără risc în 
calcularea celei mai bune estimări numai 
pentru anumite pasive cu grad mare de 
nelichiditate, identificate în conformitate 
cu articolul 86. În această situație, 
întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare fac publice utilizarea acestei 
prime și efectul monetar asupra poziției 
lor financiare.
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(3) AEAPO se achită de sarcinile 
menționate la alineatele (1) și (2) într-un 
mod transparent, obiectiv și fiabil.

Or. en

Justificare

Ar trebui prevăzută o adaptare a structurii la termen a ratei relevante a dobânzii fără risc cu 
o primă de lipsă de lichiditate pentru situațiile în care se constată reale perturbări pe piață.
AEAPO ar trebui să elaboreze o formulă pe baza căreia să fie derivată o primă de lipsă de 
lichiditate pentru a se evita ca primele foarte mici să aibă un impact asupra structurii ratei 
dobânzii. Certitudinea și predictibilitatea de pe piață sunt astfel îmbunătățite. Statele membre 
ar trebui să poată interzice această deviere întreprinderilor stabilite în jurisdicția lor.

Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește metodele 
și calculele legate de rezervele tehnice, 
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301b și 301c, pentru a stabili următoarele: AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a preciza
următoarele:

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 80

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metodologiile, principiile și tehnicile 
necesare pentru a stabili structura ratei 
relevante a dobânzii fără risc care trebuie 
utilizată la calcularea celei mai bune 
estimări prevăzute la articolul 77 alineatul 
(2);

(b) metodologiile, principiile și tehnicile 
necesare pentru a stabili structura la 
termen a ratei relevante a dobânzii fără risc 
care trebuie utilizată la calcularea celei mai 
bune estimări prevăzute la articolul 77 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) circumstanțele în care rezervele tehnice 
se calculează ca întreg sau ca suma dintre 
cea mai bună estimare și o marjă de risc, 
precum și metodele care trebuie utilizate în 
cazul în care rezervele tehnice se 

(c) circumstanțele în care rezervele tehnice 
se calculează ca întreg sau ca o sumă dintre 
cea mai bună estimare și o marjă de risc, 
precum și metodele care trebuie utilizate în 
cazul în care rezervele tehnice se 
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calculează ca întreg; calculează ca întreg, în conformitate cu 
articolul 77 alineatul (4);

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metodele și ipotezele care trebuie 
utilizate pentru calcularea marjei de risc, 
inclusiv determinarea valorii fondurilor 
proprii eligibile necesare pentru a putea 
face față obligațiilor de asigurare și de 
reasigurare și calibrarea ratei costului 
capitalului;

(d) metodele și ipotezele care trebuie 
utilizate pentru calcularea marjei de risc, 
inclusiv determinarea valorii fondurilor 
proprii eligibile necesare pentru a putea 
face față obligațiilor de asigurare și de 
reasigurare și calibrarea ratei costului 
capitalului, în conformitate cu articolul 77 
alineatul (5);

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) criteriile detaliate pentru metodologia 
și formula de calcul a primei de lipsă de 
lichiditate, precum și metodologia de 
identificare a pasivelor cu grad mare de 
nelichiditate menționate la articolul 77a;

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) domeniile de activitate pe baza cărora 
obligațiile de asigurare și de reasigurare 
urmează să fie segmentate pentru 
calcularea rezervelor tehnice;

(e) domeniile de activitate pe baza cărora 
obligațiile de asigurare și de reasigurare 
urmează să fie segmentate pentru 
calcularea rezervelor tehnice menționate la 
articolul 80;

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) standardele care trebuie respectate 
pentru a asigura adecvarea, exhaustivitatea 
și exactitatea datelor utilizate la calcularea 
rezervelor tehnice, precum și 
circumstanțele specifice în care ar fi 
potrivit să se utilizeze aproximări, inclusiv 
abordări de la caz la caz, pentru calcularea 
celei mai bune estimări;

(f) standardele care trebuie respectate 
pentru a asigura adecvarea, exhaustivitatea 
și exactitatea datelor utilizate la calcularea 
rezervelor tehnice, precum și 
circumstanțele specifice în care ar fi 
potrivit să se utilizeze aproximări, inclusiv 
abordări de la caz la caz, pentru calcularea 
celei mai bune estimări, în conformitate cu 
articolul 82;

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 86

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
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în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 88

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 
10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en
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Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16
Directiva 2009/138/CE
Articolul 86 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

eliminat

Or. en
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Justificare

Măsurile de punere în aplicare legate de rezervele tehnice necesită în mod evident 
competențe în materie de supraveghere și, prin urmare, ar trebui să conducă la adoptarea 
unor standarde tehnice de reglementare. Astfel, standardele tehnice suplimentare de punere 
în aplicare devin superflue din perspectiva unei mai bune legiferări.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Pentru aplicarea 
dispozițiilor de la acest articol este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează
următoarele:

(1) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
determinarea fondurilor proprii, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza
următoarele:

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Pentru aplicarea 
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dispozițiilor de la acest alineat este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile și procedura pe baza cărora 
autoritățile de supraveghere aprobă 
fondurile proprii auxiliare în conformitate 
cu articolul 90;

(a) criteriile pe baza cărora autoritățile de 
supraveghere aprobă fondurile proprii 
auxiliare în conformitate cu articolul 90;

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Pentru aplicarea 
dispozițiilor de la acest alineat este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Pentru aplicarea 
dispozițiilor de la acest alineat este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera b
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Pentru aplicarea 
dispozițiilor de la acest alineat este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul alineat:
„(2a) Pentru a asigura condiții uniforme 
de aplicare a articolului 90, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile care trebuie urmate și 
formatele și modelele care trebuie folosite 
pentru aprobarea de către autoritățile de 
supraveghere a utilizării fondurilor 
proprii auxiliare.
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”



PE466.970v02-00 64/195 PR\874812RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 17 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(3) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile 
prevăzute la articolul 90, completate prin 
actele delegate menționate la alineatul (1) 
litera (a) din prezentul articol privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate, mai exact în ceea ce privește 
procedura care trebuie urmată pentru ca 
autoritățile de supraveghere să aprobe 
fondurile proprii auxiliare.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.”

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili următoarele:

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
clasificarea fondurilor proprii, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza
următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează periodic și, dacă 
este cazul, actualizează lista menționată la 
alineatul (1) litera (a) în lumina 
evoluțiilor pieței.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
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Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor articolelor 93-96, 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate, mai exact în ceea ce 
privește metodele de clasificare.

Comisia reexaminează periodic și, dacă 
este cazul, actualizează lista menționată la 
alineatul (1) litera (a) în funcție de 
evoluțiile de pe piață.

Or. en



PR\874812RO.doc 67/195 PE466.970v02-00

RO

Justificare

Nu este nevoie să se confere Comisiei competențe suplimentare, întrucât acestea sunt incluse 
în standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul precedent.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este nevoie să se confere Comisiei competențe suplimentare, întrucât acestea sunt incluse 
în standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul precedent.

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18
Directiva 2009/138/CE
Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este nevoie să se confere Comisiei competențe suplimentare, întrucât acestea sunt incluse 
în standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul precedent.
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Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19
Directiva 2009/138/CE
Articolul 99 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19
Directiva 2009/138/CE
Articolul 99 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili:

(1) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
eligibilitatea fondurilor proprii, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza 
următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19
Directiva 2009/138/CE
Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19
Directiva 2009/138/CE
Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19
Directiva 2009/138/CE
Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor de la articolul 98, 

eliminat
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completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate, mai exact în ceea ce 
privește ajustările referitoare la fondurile 
restricționate.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

Or. en

Justificare

Suprapunere cu standardele tehnice de reglementare de la alineatul (1).

Amendamentul 110

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inputuri tehnice armonizate utilizate pentru 
formula standard: rolul Autorității 
europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale

Inputuri tehnice armonizate utilizate pentru 
formula standard

Or. en

Amendamentul 111

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

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

(1) Atunci când se calculează modulul 
„risc de contrapartidă” menționat la 
articolul 105 alineatul (6) poate fi utilizată 
o evaluare externă a creditului pentru a 
stabili probabilitatea de insolvență, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze CRD, inclusiv CRD 4, precum și Regulamentului privind agențiile 
de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, este justificat să se atribuie un 
rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere. AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze 
cât mai bine competențele și experiența de care dispune AEVMP.

Amendamentul 112

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) evaluările externe ale creditului sunt 
emise de o instituție externă de evaluare a 
creditului;

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.
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Amendamentul 113

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) instituții externe de evaluare a 
creditului sunt toate agențiile de rating de 
credit care au fost înregistrate sau 
autorizate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009;

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.

Amendamentul 114

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) dacă o instituție externă de evaluare a 
creditului nu este înregistrată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009, eligibilitatea sa este 
evaluată de către autoritățile europene de 
supraveghere, prin intermediul 
Comitetului comun, și face obiectul 
cerințelor metodologice prevăzute în titlul 
II din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009;
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Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.

Amendamentul 115

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) Comitetul comun face publică lista 
instituțiilor externe de evaluare a 
creditului eligibile;

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.

Amendamentul 116

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Comitetul comun verifică dacă 
evaluările individuale ale creditului sunt 
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accesibile în aceeași măsură cel puțin 
tuturor instituțiilor care sunt interesate în 
mod justificat de respectivele evaluări 
individuale ale creditului;

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.

Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) evaluările externe ale creditului sunt 
clasificate pe o scară obiectivă a 
nivelurilor de calitate a creditului, prin 
intermediul Comitetului comun.

Or. en

Justificare

Procedurile de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului trebuie armonizate 
și trebuie să se conformeze Directivei CRD, inclusiv Directivei CRD 4, precum și 
Regulamentului privind agențiile de rating de credit. Trebuie evitate suprapunerile; de aceea, 
este justificat să se atribuie un rol Comitetului comun al autorităților de supraveghere.
AEAPO și ABE ar trebui să utilizeze cât mai bine competențele și experiența de care dispune 
AEVMP.

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AEAPO are următoarele atribuții:
(a) pentru a facilita calcularea modulului 
de risc de piață menționat la articolul 105 
alineatul (5):
(i) publică lista administrațiilor regionale 
și autorităților locale față de care sunt 
deținute expuneri ce trebuie tratate ca 
expuneri față de administrația centrală 
sub a cărei jurisdicție se află acestea, cu 
condiția să nu existe nicio diferență de 
risc între expunerile respective cauzată de 
competențele specifice de colectare de 
venituri ale celor dintâi și să existe 
dispoziții instituționale specifice care 
urmăresc diminuarea riscului de 
nerambursare;
(ii) specifică ajustările care trebuie făcute 
în cazul monedelor legate de euro în 
cadrul submodulului de risc valutar 
menționat la articolul 105 alineatul (5);
precum și
(b) specifică indicele adecvat al acțiunilor 
menționat la articolul 106 alineatul (2), 
calculează ajustarea simetrică menționată 
la articolul 106 și publică lunar ambele 
seturi de informații.

Or. en

Amendamentul 119

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

modulului „risc de subscriere pentru 
asigurarea de sănătate” menționat la 
articolul 105 alineatul (4), AEAPO publică, 
în conformitate cu calculele puse la 
dispoziție de autoritățile de supraveghere 
din statul membru în cauză, deviațiile 
standard legate de măsurile legislative 
naționale specifice ale statelor membre 
care permit partajarea plății indemnizațiilor 
aferente riscului de sănătate între 
întreprinderile de asigurare și reasigurare și 
care îndeplinesc următoarele criterii:

(a) mecanismul de partajare a plății 
indemnizațiilor este transparent și 
precizat în întregime înainte de perioada 
anuală la care se aplică;
(b) mecanismul de partajare a plății 
indemnizațiilor, numărul întreprinderilor 
de asigurare care participă la Sistemul de 
egalizare a riscurilor de sănătate (HRES) 
și caracteristicile de risc ale 
întreprinderilor care participă la HRES 
garantează faptul că, pentru fiecare 
întreprindere participantă la HRES, 
volatilitatea pierderilor anuale ale 
întreprinderilor participante la HRES este 
semnificativ redusă prin intermediul 
acestui sistem, atât în ceea ce privește 
riscul de primă, cât și cel de rezervă;
(c) asigurarea de sănătate care face 
obiectul HRES este obligatorie și 
reprezintă o alternativă parțială sau 
completă la asigurarea de sănătate 
propusă de sistemul obligatoriu de 
asigurări sociale;
(d) în cazul falimentului întreprinderilor 
de asigurare care participă la HRES, una 
sau mai multe administrații garantează că 
vor onora în întregime plățile datorate 
deținătorilor de polițe la întreprinderea de 
asigurare care face parte din HRES.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
stabili criterii suplimentare.
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Or. en

Justificare

Formularea „care îndeplinesc anumite criterii” este prea vagă. Este prevăzută posibilitatea 
adoptării de criterii suplimentare, de exemplu printr-un act delegat care stabilește cerințe 
suplimentare.

Amendamentul 120

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 121

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se prevăd
următoarele:

(1) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește articolul 
101 și articolele 103-109, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza
următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.
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Amendamentul 122

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parametrii de corelație, inclusiv, după 
caz, cei prevăzuți în anexa IV, și 
procedurile de actualizare a acestor 
parametri;

(d) parametrii de corelație, inclusiv, după 
caz, cei prevăzuți în anexa IV;

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 123

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) criterii legate de metodele standardizate 
pe care o întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare trebuie să le utilizeze pentru a 
calcula parametrii specifici întreprinderii 
menționați la litera (j), precum și toate 
criteriile cu privire la exhaustivitatea, 
exactitatea și adecvarea datelor utilizate 
care trebuie îndeplinite înainte ca 
autoritățile de supraveghere să își dea 
aprobarea, precum și procedura care 
trebuie urmată pentru această aprobare;

(k) criterii legate de metodele standardizate 
pe care o întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare trebuie să le utilizeze pentru a 
calcula parametrii specifici întreprinderii 
menționați la litera (j), precum și toate 
criteriile cu privire la exhaustivitatea, 
exactitatea și adecvarea datelor utilizate 
care trebuie îndeplinite înainte ca 
autoritățile de supraveghere să își dea 
aprobarea;

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.
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Amendamentul 124

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) criteriile detaliate de eligibilitate a 
instituțiilor externe de evaluare a 
creditului și de clasare a evaluărilor de 
credit pe o scară a nivelurilor de calitate
conform articolului 109a alineatul (1) litera 
(a);

(n) clasificarea evaluărilor de credit pe o 
scară a nivelurilor de calitate a creditului, 
menționată la articolul 109a alineatul (1) 
litera (a);

Or. en

Justificare

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite în Regulamentul privind agențiile de rating de credit.

Amendamentul 125

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) criteriile detaliate pentru indicele 
acțiunilor menționat la articolul 109a 
alineatul (1) litera (c);

(o) criteriile detaliate pentru indicele 
acțiunilor menționat la articolul 109a 
alineatul (1a) litera (b);

Or. en

Amendamentul 126

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

(p) criteriile detaliate pentru ajustările 
efectuate în cazul monedelor legate de euro 
în scopul facilitării calculului 
submodulului „risc valutar” menționat la 
articolul 109a alineatul (1) litera (d);

(p) criteriile detaliate pentru ajustările 
efectuate în cazul monedelor legate de euro 
în scopul facilitării calculului 
submodulului „risc valutar” menționat la 
articolul 109a alineatul (1a) litera (a) 
punctul (ii);

Or. en

Amendamentul 127

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en
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Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile care trebuie urmate și 
formatele și modelele care trebuie folosite 
pentru:
(a) actualizarea parametrilor de corelație 
menționați la litera (d);
(b) aprobarea dată de autoritățile de 
supraveghere pentru utilizarea 
parametrilor specifici întreprinderii 
menționați la litera (k).

Or. en
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Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al patrulea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 133

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili limite 

(2) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește cerința de 
capital de solvabilitate, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 



PR\874812RO.doc 83/195 PE466.970v02-00

RO

cantitative și criterii de eligibilitate a 
activelor. Aceste acte delegate se aplică 
activelor care acoperă rezervele tehnice, cu 
excepția activelor corespunzătoare 
contractelor de asigurare de viață în care 
riscul de investiții le revine deținătorilor de 
polițe. Comisia revizuiește măsurile 
respective în funcție de evoluția formulei 
standard și a piețelor financiare.

de reglementare pentru a stabili limite 
cantitative și criterii de eligibilitate a 
activelor în vederea abordării riscurilor 
care nu au fost acoperite în mod 
corespunzător printr-un submodul.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Aceste standarde tehnice de reglementare
se aplică activelor care acoperă rezervele 
tehnice, cu excepția activelor 
corespunzătoare contractelor de asigurare
de viață în care riscul de investiții revine 
deținătorilor de polițe. Comisia revizuiește 
standardele tehnice de reglementare
respective în funcție de evoluția formulei 
standard și a piețelor financiare.

Or. en

Justificare

Consecvență cu textul adoptat al Directivei Solvabilitate II.

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21
Directiva 2009/138/CE
Articolul 111 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a determina:

eliminat
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(a) condițiile de aplicare a articolelor 101-
110, completate de actele delegate 
menționate la alineatul (1) literele (a)-
(m), privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate; precum și
(b) metodele standardizate care trebuie 
utilizate pentru a calcula parametrii 
specifici întreprinderii menționați la 
alineatul (1) litera (j).
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.”

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui alineat poate fi deja realizat prin standardele tehnice de reglementare 
menționate la alineatul (1).

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, stabilind următoarele:

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește modelele 
interne parțiale și integrale aferente 
cerinței de capital de solvabilitate, 
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a preciza 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura care trebuie urmată pentru 
aprobarea unui model intern;

eliminat

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurile pentru aprobarea 
modificării majore a modelelor interne și 
pentru aprobarea modificării politicii de 
modificare a modelelor interne, prevăzute 

(c) politica de modificare a modelelor 
interne prevăzute la articolul 115;
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la articolul 115;

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 139

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metodele de abordare, inclusiv, dacă 
este cazul, tehnicile standard, care permit 
integrarea completă a unui model intern 
parțial în formula standard a cerinței de 
capital de solvabilitate, precum și cerințele 
pentru utilizarea de tehnici alternative.

(d) modul în care un model intern parțial
este complet integrat în formula standard a 
cerinței de capital de solvabilitate
menționată la articolul 113 alineatul (1) 
litera (c), precum și cerințele pentru 
utilizarea de tehnici alternative de 
integrare.

Or. en

Amendamentul 140

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile care trebuie urmate și 
formatele și modelele care trebuie folosite
pentru:
(a) aprobarea modelelor interne în 
conformitate cu articolul 112; precum și
(b) aprobarea unor modificări majore ale 
modelelor interne și aprobarea 
schimbărilor aduse politicii de modificare 
a modelelor interne prevăzute la articolul 
115.

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
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Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al patrulea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 145

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22
Directiva 2009/138/CE
Articolul 114 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor articolelor 112-
126, completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol privind aspectele care fac obiectul 

eliminat
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acestor acte delegate, mai exact în ceea ce 
privește procedurile, adaptările și 
tehnicile alternative menționate la 
respectivul alineat. Standardele tehnice de 
punere în aplicare menționate la al doilea 
paragraf se adoptă în conformitate cu 
articolul 15 din Regulamentul …/… 
[AEAPO]. AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pe care le transmite Comisiei până la data 
de 31 decembrie 2011.

Or. en

Amendamentul 146

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 23
Directiva 2009/138/CE
Articolul 127 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 23
Directiva 2009/138/CE
Articolul 127 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele
301b și 301c, cu referire la articolele 120-
126, privind utilizarea modelelor interne la 
nivelul Uniunii.

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește articolele 
120-126 și pentru a garanta o mai bună 
evaluare a profilului de risc și o mai bună 
gestionare a activităților întreprinderilor 
de asigurare și de reasigurare, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza 
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condițiile de utilizare a modelelor interne 
la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 23
Directiva 2009/138/CE
Articolul 127 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor articolelor 120-
126, completate prin actele delegate 
menționate la primul paragraf, privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 23
Directiva 2009/138/CE
Articolul 127 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de punere în aplicare
menționate la al doilea paragraf se adoptă
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO]. AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de punere în aplicare pe care le transmite 
Comisiei până la data de 31 decembrie 

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
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2011.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 150

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 23a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. La articolul 129 alineatul (1) litera 
(d), punctul (i) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(i) 2 300 000 EUR pentru 
întreprinderile de asigurare generală, 
inclusiv întreprinderile de asigurare 
captive, cu excepția cazului în care sunt 
acoperite, integral sau parțial, riscurile 
incluse într-una dintre clasele 10-15 din 
anexa 1 partea A, caz în care acesta va fi 
de cel puțin 3 500 000 EUR;”

Or. en

Justificare

Sumele menționate la punctele (i) și (ii) ar fi trebui să fie de asemenea modificate în 
conformitate cu articolul 300 (JO C 41, 19.2.2009). Ar trebui să existe aceleași dispoziții 
pentru asigurările de viață și pentru reasigurări.

Amendamentul 151

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 23b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

23b. La articolul 129 alineatul (1) litera 
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(d), punctul (ii) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(ii) 3 500 000 EUR pentru 
întreprinderile de asigurare de viață, 
inclusiv întreprinderile de asigurare 
captive;”

Or. en

Justificare

Sumele menționate la punctele (i) și (ii) ar fi trebui să fie de asemenea modificate în 
conformitate cu articolul 300 (JO C 41, 19.2.2009). Ar trebui să existe aceleași dispoziții 
pentru asigurările de viață și pentru reasigurări.

Amendamentul 152

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 24
Directiva 2009/138/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) 3 200 000 EUR pentru întreprinderile 
de reasigurare, cu excepția întreprinderilor 
de reasigurare captive, pentru care cerința 
de capital minim este de cel puțin 
1 100 000 EUR,

(iii) 3 500 000 EUR pentru întreprinderile 
de reasigurare, cu excepția întreprinderilor 
de reasigurare captive, pentru care cerința 
de capital minim este de cel puțin 
1 100 000 EUR;

Or. en

Justificare

Sumele menționate la punctele (i) și (ii) ar fi trebui să fie de asemenea modificate în 
conformitate cu articolul 300 (JO C 41, 19.2.2009). Ar trebui să existe aceleași dispoziții 
pentru asigurările de viață și pentru reasigurări.

Amendamentul 153

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 27
Directiva 2009/138/CE
Articolul 130 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte delegate Standarde tehnice de reglementare

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 154

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 27
Directiva 2009/138/CE
Articolul 130 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează
modul de calcul al cerinței de capital 
minim prevăzute la articolele 128 și 129.

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește cerința de 
capital minim, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza modul de 
calcul al cerinței de capital minim 
prevăzute la articolele 128 și 129.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 155

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 27
Directiva 2009/138/CE
Articolul 130 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
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Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 156

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 27
Directiva 2009/138/CE
Articolul 130 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 157

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 158

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează
cerințe calitative în următoarele domenii:

(1) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește articolul 
132 alineatele (2) și (4), AEAPO poate 
elabora proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza cerințe 
calitative în următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 159

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Procedurile de raportare fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 160

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea, măsurarea, măsurarea,
managementul și raportarea riscurilor 
specifice care decurg din investiții în 
instrumentele derivate și activele prevăzute 

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

132 alineatul (4) al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Procedurile de raportare fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 161

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 162

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a literelor (a) și (b) menționate la 
alineatul (1), AEAPO poate elabora 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili procedurile de 
raportare care trebuie urmate și formatele 
și modelele care trebuie folosite.

Or. en
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Amendamentul 163

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al treilea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 164

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili:

(2) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
stabili:

Or. en

Amendamentul 165

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consecințele nerespectării cerințelor
stabilite la literele (a) și (b) din prezentul 
alineat, inclusiv, dacă este cazul și fără a 

(c) precizări suplimentare cu privire la 
circumstanțele în care se pot impune 
majorări de capital atunci când cerințele
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aduce atingere articolului 101 alineatul (3), 
măsuri care impun o exigență 
proporțională de capital suplimentar.

stabilite la literele (a) și (b) de la prezentul 
alineat au fost încălcate, fără a aduce 
atingere articolului 101 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile articolului 37.

Amendamentul 166

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 29
Directiva 2009/138/CE
Articolul 135 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește prezentul 
articol, AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza metodologiile de calcul al 
majorărilor de capital menționate la 
alineatul (1) litera (c).
AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile articolului 37.

Amendamentul 167

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

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

În cazul unei scăderi excepționale pe
piețele financiare, declarată de AEAPO în 
conformitate cu prezentul alineat, și în 
consultare cu Comitetul european pentru 
risc sistemic înființat în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1092/2010, 
autoritatea de supraveghere poate prelungi 
perioada prevăzută la alineatul (3) al doilea 
paragraf cu o perioadă adecvată de timp 
ținând seama de toți factorii relevanți.

Or. en

Amendamentul 168

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă paragraful al patrulea și al 
cincilea, cu următorul text:

(b) După primul paragraf se adaugă 
paragraful al doilea și al treilea, după 
cum urmează:

Fără a aduce atingere competențelor 
AEAPO conform articolului 18 din 
Regulamentul …/…, în sensul prezentului 
alineat, AEAPO formulează, pe baza unei 
solicitări din partea autorității de 
supraveghere implicate, o decizie
individuală adresată autorității de 
supraveghere solicitante, prin care declară
existența unei scăderi excepționale a 
piețelor financiare. Se înregistrează o 
scădere excepțională a piețelor financiare 
atunci când una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare 
nu pot îndeplini una dintre cerințele 
stabilite la alineatul (3) al prezentului 
articol în intervalul de timp prevăzut aici 
ca urmare a unui declin al piețelor 
financiare care este neprevăzut, profund și 

Fără a aduce atingere articolului 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în 
sensul prezentului alineat, AEAPO, pe 
baza unei solicitări din partea autorității de
supraveghere implicate sau din proprie 
inițiativă, poate adopta o decizie prin care
stabilește existența unei scăderi 
excepționale pe piețele financiare. Se 
înregistrează o scădere excepțională pe 
piețele financiare atunci când există un
declin al piețelor financiare care este 
neprevăzut, profund și brusc și care este
diferit de scăderile produse în cadrul 
ciclului economic normal.
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brusc și în același timp diferit de scăderile 
produse în cadrul ciclului economic 
normal, și care a afectat deja în mod 
serios și negativ situația financiară a 
uneia sau mai multor întreprinderi de 
asigurare și reasigurare care reprezintă 
împreună o parte importantă a pieței 
asigurărilor sau reasigurărilor într-unul 
sau mai multe state membre.

Or. en

Amendamentul 169

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cel puțin o dată pe lună, AEAPO 
evaluează dacă condițiile menționate la
precedentul paragraf continuă să se aplice 
la data evaluării. În acest scop, AEAPO, pe 
baza unei solicitări din partea autorității 
de supraveghere implicate sau din proprie 
inițiativă, poate adopta o decizie prin care
stabilește că scăderea excepțională de pe 
piețele financiare a încetat să existe.

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte delegate Standarde tehnice de reglementare

Or. en

Amendamentul 171

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează 
procedurile are trebuie urmate de AEAPO
atunci când stabilește existența unei 
scăderi excepționale a piețelor financiare, 
precum și factorii care trebuie luați în 
considerare în scopul aplicării articolului 
138 alineatul (4), inclusiv perioada maximă
adecvată, exprimată în luni, care trebuie să 
fie identică pentru toate întreprinderile de 
asigurare și de reasigurare, așa cum se 
prevede la articolul 138 alineatul (4) 
primul paragraf.

(1) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește articolul 
138 alineatul (4), AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza factorii care 
trebuie luați în considerare în scopul 
aplicării articolului 138 alineatul (4), 
inclusiv perioada maximă, exprimată în 
luni, care trebuie să fie identică pentru 
toate întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare, așa cum se prevede la articolul 
138 alineatul (4) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
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proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Amendamentul 173

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 174

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a articolului 138 alineatul (4), 
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
preciza procedurile pe care AEAPO 
trebuie să le urmeze atunci când stabilește 
existența unei scăderi excepționale pe 
piețele financiare în conformitate cu 
articolul 138 alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 175

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 176

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 1 – paragraful 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al patrulea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 177

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă acest lucru este necesar pentru
consolidarea convergenței, Comisia poate
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 301a și sub rezerva condițiilor 

(2) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește articolul 
138 alineatul (2), articolul 139 alineatul 
(2) și articolul 141, AEAPO poate elabora 
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prevăzute la articolele 301b și 301c, prin 
care se aduc precizări suplimentare cu 
privire la planul de redresare menționat la 
articolul 138 alineatul (2), la planul de 
finanțare menționat la articolul 139 
alineatul (2) și cu privire la articolul 141, 
acordând atenția cuvenită evitării efectelor 
prociclice.

proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a aduce precizări cu 
privire la planul de redresare menționat la 
articolul 138 alineatul (2) și la planul de 
finanțare menționat la articolul 139 
alineatul (2) și cu privire la articolul 141, 
acordând atenția cuvenită evitării efectelor 
prociclice.

Or. en

Amendamentul 178

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 31
Directiva 2009/138/CE
Articolul 143 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 179

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 31a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 149 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. La articolul 149, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Orice modificare pe care o 
întreprindere de asigurare intenționează 
să o aducă informațiilor menționate la 
articolul 147 se află sub rezerva 
procedurii prevăzute la articolele 147 și 
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148.”

Or. en

Justificare

Trebuie să se facă trimitere la articolul 147, și nu la articolul 145.

Amendamentul 180

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 32
Directiva 2009/138/CE
Articolul 155 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statul membru gazdă are la dispoziția sa toate mijloacele de intervenție posibile, așa cum se 
prevede la alineatul (3). Există însă posibilitatea ca statul membru de origine să nu fie de 
acord cu evaluarea și intervenția statului membru gazdă. Prin urmare, acesta ar trebui să 
aibă posibilitatea de a sesiza AEAPO în acest sens.

Amendamentul 181

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 32a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 155 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

32a. La articolul 155, alineatul (9) se 
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înlocuiește cu următorul text:
„(9) Statele membre informează Comisia 
și AEAPO cu privire la numărul și tipul 
de cazuri care au condus la refuzuri în 
temeiul articolelor 146 și 148 sau în care 
au fost luate măsuri în temeiul 
alineatelor (3) și (4) de la prezentul 
articol.”

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz I, articolul 9 punctul 11.

Amendamentul 182

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 183

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 35 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează 
criteriile necesare pentru a evalua dacă 
regimul de solvabilitate al unei țări terțe 
aplicat activităților de reasigurare ale 
întreprinderilor care își au sediul central în 
respectiva țară terță este echivalent 
regimului stabilit în titlul I.

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a prin care se 
precizează criteriile necesare pentru a 
evalua dacă regimul de solvabilitate al unei 
țări terțe aplicat activităților de reasigurare 
ale întreprinderilor care își au sediul central 
în respectiva țară terță este echivalent 
regimului stabilit în titlul I.

Or. en

Justificare

Procedura de reglementare trebuie adaptată la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Din 
motive de transparență, trebuie să fie făcută publică lista țărilor terțe cu regimuri 
echivalente.

Amendamentul 184

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 35 – litera aa (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Dacă criteriile adoptate în conformitate 
cu alineatul (1) au fost îndeplinite de o 
țară terță, Comisia, în conformitate cu 
articolul 301a și asistată de AEAPO în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010,
decide că regimul de solvabilitate al unei 
țări terțe aplicat activităților de 
reasigurare ale întreprinderilor care își 
au sediul central în respectiva țară terță 
este echivalent regimului stabilit în 
titlul I.
Aceste decizii sunt revizuite în mod 
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regulat pentru a ține seama de orice 
modificări aduse regimului de 
solvabilitate stabilit în titlul I și regimului 
de solvabilitate din respectiva țară terță.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
primul paragraf și asigură actualizarea 
acesteia.”

Or. en

Justificare
Procedura de reglementare trebuie adaptată la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Din 
motive de transparență, trebuie să fie făcută publică lista țărilor terțe cu regimuri 
echivalente.

Amendamentul 185

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Fără a se aduce atingere alineatului 
(1), Comisia, în conformitate cu articolul 
301a și asistată de AEAPO în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
poate decide, pentru o perioadă limitată, 
că regimul de solvabilitate al unei țări 
terțe aplicat activităților de reasigurare 
ale întreprinderilor care își au sediul 
central în respectiva țară terță este 
echivalent temporar cu regimul stabilit în 
titlul I, dacă țara terță în cauză 
îndeplinește cel puțin următoarele 
condiții:

(a) țara terță și-a asumat în scris față de 
Uniunea Europeană angajamentul de a 
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adapta și aplica un regim de solvabilitate 
care să poată fi considerat echivalent în 
conformitate cu alineatul (2), înainte de 
sfârșitul perioadei limitate;
(b) țara terță a elaborat un program de 
convergență în vederea îndeplinirii 
acestui angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
pentru îndeplinirea acestui angajament;
(d) actualul regim de solvabilitate din țara 
terță este bazat pe factorul de risc și pe 
evaluarea de piață a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri privind 
schimbul de informații confidențiale în 
materie de supraveghere, în conformitate 
cu articolul 264;
(f) se consideră că țara terță respectă 
principiile fundamentale, principiile și 
standardele adoptate de Asociația 
internațională a organismelor de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Eventualele decizii legate de echivalența 
temporară țin seama de rapoartele 
elaborate de Comisie în conformitate cu 
articolul 177. Aceste decizii se revizuiesc 
periodic, pe baza rapoartelor privind 
progresele înregistrate întocmite de țara 
terță în cauză, care sunt prezentate 
Comisiei și AEAPO și evaluate de acestea 
din șase în șase luni.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
primul paragraf și asigură actualizarea 
acesteia.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
condițiile stabilite la primul paragraf.

Or. en
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Amendamentul 186

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Perioada menționată la alineatul (4) 
este de cinci ani de la data menționată la 
articolul 310 sau se încheie la data la 
care, în conformitate cu alineatul (2), 
regimul de solvabilitate al țării terțe în 
cauză este considerat echivalent cu 
regimul stabilit în titlul I, dacă acest 
eveniment are loc înainte de expirarea 
perioadei de cinci ani menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 35 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 172 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 301 alineatul (2), să decidă, în 
ceea ce privește regimurile de solvabilitate 
menționate la alineatul (4), că țara terță 
respectivă a îndeplinit condițiile stabilite 
la articolul 174 alineatul (4) și în actul 
delegat.

(6) Contractele de reasigurare încheiate 
cu întreprinderile care își au sediul 
central într-o țară terță al cărei regim este 
considerat echivalent temporar în 
conformitate cu alineatul (4) beneficiază 
de aceleași tratament ca cel stabilit la 
alineatul (3).  Articolul 173 se aplică și 
întreprinderilor de reasigurare care își au 
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sediul central într-o țară terță al cărei 
regim este considerat echivalent temporar 
în conformitate cu alineatul (4).

Aceste decizii sunt revizuite în mod 
regulat.

Or. en

Amendamentul 188

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 35a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 176

Textul propus de Comisie Amendamentul

35a. Articolul 176 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Informații care trebuie comunicate 
Comisiei și AEAPO de către statele 

membre
Autoritățile de supraveghere ale statelor 
membre informează Comisia, AEAPO și 
autoritățile de supraveghere ale 
celorlalte state membre cu privire la 
orice autorizație a unei filiale directe sau 
indirecte a uneia sau mai multor 
întreprinderi-mamă reglementate de 
legislația unei țări terțe.
Aceste informații menționează și 
structura grupului în cauză.
În cazul în care o întreprindere care se 
află sub incidența legii dintr-o țară terță 
achiziționează o participație într-o 
întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare autorizată în Comunitate, 
astfel încât această întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare ar deveni o 
filială a respectivei întreprinderi de 
asigurare dintr-o țară terță, autoritățile 
de supraveghere din statul membru de 
origine informează Comisia, AEAPO și 
autoritățile de supraveghere din celălalt 



PE466.970v02-00 112/195 PR\874812RO.doc

RO

stat membru.”

Or. en

Amendamentul 189

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 35b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 177 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

35b. La articolul 177, primul alineat se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre informează Comisia 
și AEAPO cu privire la dificultățile de 
ordin general cu care se confruntă 
întreprinderile lor de asigurare sau de 
reasigurare pentru a se stabili și a opera 
într-o țară terță sau a-și desfășura 
activitatea într-o țară terță.”

Or. en

Amendamentul 190

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 36
Directiva 2009/138/CE
Articolul 210 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, precizând dispozițiile de la 
alineatul (1) în ceea ce privește
monitorizarea, administrarea și controlul
riscurilor care decurg din activități de 
reasigurare finită.

(2) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește activitățile 
de reasigurare finită, AEAPO poate 
elabora proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza condițiile 
de monitorizare, administrare și control al
riscurilor care decurg din activități de 
reasigurare finită.

Competența de a adopta standardele 
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tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), AEAPO poate 
elabora proiecte de standarde tehnice de 
punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de raportare care trebuie 
urmate și formatele și modelele care 
trebuie folosite.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al treilea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere. Se adaugă 
posibilitatea adoptării de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a clarifica 
procedurile de raportare, dacă este necesar.

Amendamentul 191

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili următoarele:

(2) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
articolul 211 alineatul (1), AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza 
următoarele criterii necesare pentru 
aprobarea dată de autoritățile de 
supraveghere:

Or. en
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Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 192

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 193

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru actele delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.
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Amendamentul 194

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a stabili procedurile 
de aprobare a vehiculelor investiționale de 
către autoritățile de supraveghere, precum 
și procedurile de cooperare și de schimb 
de informații între autoritățile de 
supraveghere în cazul în care vehiculul 
investițional care preia riscuri de la o 
întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare își are sediul în alt stat 
membru decât cel în care întreprinderea 
de asigurare sau de reasigurare este 
autorizată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura condiții uniforme 
de aplicare a articolului 211 alineatele (1) 
și (2), AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili procedurile care trebuie 
urmate și formatele și modelele care 
trebuie folosite pentru aprobarea de către 
autoritățile de supraveghere a înființării 
de vehicule investiționale.
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AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a articolului 211 alineatele (1) și 
(2), AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili procedurile care trebuie 
urmate și formatele și modelele care 
trebuie folosite pentru cooperarea și 
schimbul de informații între autoritățile 
de supraveghere, în cazul în care 
vehiculul investițional care preia riscuri 
de la o întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare își are sediul în alt stat 
membru decât cel în care este autorizată 
întreprinderea de asigurare sau de 
reasigurare.

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Obiectivul alineatului (4) 
este inclus în noul alineat (2a), care ar trebui plasat în mod logic înaintea alineatului (3).

Amendamentul 196

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Vehiculele investiționale autorizate 
înainte de 31 decembrie 2012 intră sub 
incidența legislației statului membru care 
le-a autorizat. Orice nouă activitate inițiată 
de un astfel de vehicul investițional după 
această dată intră sub incidența alineatelor 

(3) Vehiculele investiționale autorizate 
înainte de 31 decembrie 2012 intră sub 
incidența legislației statului membru care 
le-a autorizat. Orice nouă activitate inițiată 
de un astfel de vehicul investițional după 
această dată intră sub incidența alineatelor 
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(1) și (2). (1), (2) și (2a).

Or. en

Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Obiectivul alineatului (4) 
este inclus în noul alineat (2a), care ar trebui plasat în mod logic înaintea alineatului (3).

Amendamentul 197

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 211 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (4), cu următorul 
text:

eliminat

„(4) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor prezentului articol, 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (2) privind 
aspectele care fac obiectul acestor acte 
delegate, mai exact în ceea ce privește 
procedura care trebuie urmată pentru 
aprobarea vehiculelor investiționale de 
către autoritățile de supraveghere, precum 
și procedurile de cooperare și schimb de 
informații între autoritățile de 
supraveghere.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.”

Or. en
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Justificare

Procedurile fac obiectul standardelor tehnice de punere în aplicare. Obiectivul alineatului (4) 
este inclus în noul alineat (2a), care ar trebui plasat în mod logic înaintea alineatului (3).

Amendamentul 198

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 212 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

37a. La articolul 212 alineatul (1), litera 
(e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) «colegiul supraveghetorilor» 
înseamnă o structură permanentă, dar 
flexibilă, de cooperare, coordonare și 
facilitare a luării deciziilor legate de 
supravegherea unui grup ai cărui membri 
sunt:
– supraveghetorul grupului;
– autoritățile de supraveghere care 
supraveghează întreprinderile ce fac parte 
din grup și care nu îndeplinesc rolul de 
supraveghetor al grupului; precum și
- AEAPO, care, în sensul acestei definiții, 
este considerată o autoritate de 
supraveghere.”

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul de înființare a AEAPO definește AEAPO ca fiind 
o autoritate de supraveghere în sensul definiției colegiului, în care are un rol de coordonare 
pentru a asigura funcționarea consecventă și coerentă a colegiului.

Amendamentul 199

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 216 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

37b. La articolul 216 alineatul (1), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„Într-un astfel de caz, autoritatea de 
supraveghere își motivează decizia atât 
față de supraveghetorul grupului, cât și 
față de ultima întreprindere-mamă de la 
nivelul Uniunii. Supraveghetorul 
grupului notifică colegiul 
supraveghetorilor în conformitate cu 
articolul 248 alineatul (1) litera (a).”

Or. en

Amendamentul 200

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 37b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 216 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La articolul 216 alineatul (4), al 
treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„Autoritatea de supraveghere motivează 
aceste decizii atât față de întreprindere, 
cât și față de supraveghetorul grupului.
Supraveghetorul grupului notifică 
colegiul supraveghetorilor în conformitate 
cu articolul 248 alineatul (1) litera (a).”

Or. en
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Amendamentul 201

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
preciza circumstanțele în care se poate lua 
decizia menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 202

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 38a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 217 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

38a. La articolul 217 alineatul (1), se 
adaugă următorul paragraf:
„Într-un astfel de caz, autoritățile de 
supraveghere își motivează acordul atât 
față de supraveghetorul grupului, cât și 
față de ultima întreprindere-mamă de la 
nivelul Uniunii. Supraveghetorul 
grupului notifică colegiul 
supraveghetorilor în conformitate cu 
articolul 248 alineatul (1) litera (a).”

Or. en
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Amendamentul 203

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 39
Directiva 2009/138/CE
Articolul 217 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
preciza circumstanțele în care se poate lua 
decizia menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 204

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) La articolul 227 alineatul (2), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(40) La articolul 227, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„Supraveghetorul grupului verifică, la 
cererea întreprinderii participative sau 
din proprie inițiativă, dacă regimul țării 
terțe este cel puțin echivalent.
Supraveghetorul grupului cooperează cu 
AEAPO în conformitate cu articolul 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

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

În cadrul verificării, supraveghetorul 
grupului, asistat de AEAPO, se consultă cu 
celelalte autorități de supraveghere în 
cauză înainte de a lua o decizie cu privire 
la echivalență. Decizia se ia în funcție de 
criteriile adoptate în conformitate cu 
alineatul (3). Supraveghetorul grupului 
nu poate lua în ceea ce privește o țară 
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terță o decizie care se află în contradicție 
cu orice altă decizie luată anterior în 
legătură cu respectiva țară terță.
În cazul în care autoritățile de 
supraveghere nu sunt de acord cu decizia 
luată în conformitate cu al doilea 
paragraf, acestea pot sesiza AEAPO, 
solicitându-i asistența în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(3) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 în 
termen de trei luni de la notificarea 
deciziei de către supraveghetorul 
grupului. În această situație, AEAPO 
poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
articolul respectiv.”

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să nu adopte decizii contradictorii. Rolul AEAPO este 
definit în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul de înființare a AEAPO.
Ar trebui prevăzută posibilitatea unei medieri asigurate de AEAPO în cazul în care există 
opinii divergente.

Amendamentul 205

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
preciza criteriile care trebuie utilizate 
pentru a evalua dacă regimul de 
supraveghere al unei țări terțe este 
echivalent regimului prevăzut în titlul I 
capitolul VI.

Or. en
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Amendamentul 206

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 41
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă criteriile adoptate în 
conformitate cu primul paragraf au fost 
îndeplinite de o țară terță, Comisia, în 
conformitate cu articolul 301a și asistată 
de AEAPO în conformitate cu articolul 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, poate decide că regimul de 
supraveghere al țării terțe respective este 
echivalent cu regimul stabilit în titlul I 
capitolul VI.
Aceste decizii sunt reexaminate în mod 
regulat pentru a ține seama de orice 
modificări aduse regimului de 
supraveghere stabilit în titlul I 
capitolul VI și regimului de supraveghere
din respectiva țară terță.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
prezentul articol și asigură actualizarea 
acesteia.

Or. en

Justificare

Procedura de reglementare trebuie adaptată la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Din 
motive de transparență, trebuie să fie făcută publică lista țărilor terțe cu regimuri 
echivalente.

Amendamentul 207

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 41
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (2) nu se aplică atunci când 
o decizie adoptată de către Comisie în 
conformitate cu alineatul (4) sau cu 
alineatul (6) constată că regimul de 
supraveghere dintr-o țară terță este 
echivalent sau echivalent temporar.
Atunci când o decizie adoptată de către 
Comisie în conformitate cu alineatul (4) 
sau cu alineatul (6) constată că regimul 
de supraveghere dintr-o țară terță nu 
este nici echivalent, nici echivalent 
temporar, nu se aplică opțiunea 
menționată la alineatul (1) al doilea 
paragraf de a se lua în considerare 
cerința de capital de solvabilitate și 
fondurile proprii eligibile, astfel cum 
sunt definite în țara terță în cauză, iar 
întreprinderea de asigurare sau de 
reasigurare din respectiva țară terță este 
tratată exclusiv în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 208

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin derogare de la alineatul (1) al 
doilea paragraf, statele membre pot să 
prevadă ca, pentru o perioadă de tranziție, 
calculul solvabilității la nivel de grup să ia 
în considerare, în ceea ce privește 
întreprinderea menționată în paragraful 
respectiv, cerința de capital de 
solvabilitate și fondurile proprii care se 
califică în vederea îndeplinirii acestei 
cerințe, astfel cum sunt stabilite de țara 

(6) Fără a se aduce atingere 
alineatului (5) al doilea paragraf,
Comisia, în conformitate cu articolul 
301a și asistată de AEAPO în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
poate decide, pentru o perioadă limitată, că 
regimul de supraveghere al unei țări terțe 
aplicat întreprinderilor care își au sediul 
central în respectiva țară terță este 
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terță despre care este vorba. Perioada de 
tranziție este de maximum 5 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf. Această derogare se 
aplică numai în cazul în care Comisia a 
decis, în conformitate cu alineatul (7), că 
țara terță respectivă a îndeplinit condițiile 
necesare.

echivalent temporar cu regimul stabilit în 
titlul I capitolul VI dacă țara terță
respectivă îndeplinește cel puțin 
următoarele condiții:

(a) țara terță și-a asumat în scris față de 
Uniunea Europeană angajamentul de a 
adapta și aplica un regim de supraveghere 
care să poată fi considerat echivalent în 
conformitate cu alineatul (2), înainte de 
sfârșitul perioadei limitate;
(b) țara terță a elaborat un program de 
convergență în vederea îndeplinirii 
acestui angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
pentru îndeplinirea acestui angajament;
(d) actualul regim de supraveghere din 
țara terță este bazat pe factorul de risc și 
pe evaluarea de piață a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri privind 
schimbul de informații confidențiale în 
materie de supraveghere, în conformitate 
cu articolul 264;
(f) se consideră că țara terță respectă 
principiile fundamentale, principiile și 
standardele adoptate de Asociația 
internațională a organismelor de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Eventualele decizii legate de echivalența 
temporară țin seama de rapoartele 
elaborate de Comisie în conformitate cu 
articolul 177. Aceste decizii se revizuiesc 
periodic, pe baza rapoartelor privind 
progresele înregistrate întocmite de țara 
terță în cauză, care sunt prezentate 
Comisiei și AEAPO și evaluate de acestea 
de două ori pe an.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
prezentul articol și asigură actualizarea 
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acesteia.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
condițiile stabilite la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 209

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 42
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, pentru a preciza, în legătură 
cu alineatul (6), durata perioadei de 
tranziție care poate fi mai scurtă decât 
perioada de maximum 5 ani, precum și 
condițiile care trebuie îndeplinite de către 
țara terță respectivă. Aceste condiții se 
raportează la angajamentele asumate de 
autoritățile de supraveghere, la 
convergența acestora la un regim 
echivalent într-o perioadă de timp dată, la 
conținutul existent sau preconizat al 
regimului, precum și la chestiuni legate 
de cooperare, schimb de informații și 
obligații care țin de secretul profesional.

(7) Perioada menționată la alineatul (6) 
este de cinci ani de la data menționată la 
articolul 310 sau se încheie la data la 
care, în conformitate cu alineatul (4),
regimul de solvabilitate al țării terțe în 
cauză este considerat echivalent cu 
regimul stabilit în titlul I capitolul VI, 
dacă acest eveniment are loc înainte de 
expirarea perioadei de cinci ani 
menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 210

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 42
Directiva 2009/138/CE
Articolul 227 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate decide că țara terță 
respectă condițiile stabilite la alineatul (4) 
și în actul delegat în ceea ce privește 
regimurile de solvabilitate ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (6).

(8) În cazul în care printr-o decizie luată 
în conformitate cu alineatul (6) se 
stabilește că regimul de supraveghere 
dintr-o țară terță este echivalent temporar, 
regimul din țara terță respectivă este 
considerat echivalent în sensul alineatului 
(1) al doilea paragraf.

Aceste decizii se adoptă după consultarea 
Comitetului european al inspectorilor 
pentru asigurări și pensii ocupaționale și 
în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 301 
alineatul (2). Aceste decizii sunt revizuite 
în mod regulat.

Or. en

Amendamentul 211

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 42a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

42a. La articolul 231, primul alineat se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) În cazul în care se solicită 
permisiunea de a calcula cerința de 
capital de solvabilitate pe bază 
consolidată a unui grup, precum și 
cerința de capital de solvabilitate a 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare din grup pe baza unui model 
intern de către o întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare și 
întreprinderile sale afiliate ori, în 
comun, de către întreprinderile afiliate 
unui holding de asigurare, autoritățile 
de supraveghere în cauză cooperează 
pentru a decide dacă acordă sau nu 
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această permisiune și, după caz, pentru 
a stabili condițiile unei astfel de 
permisiuni.
Cererea menționată la primul paragraf 
se adresează supraveghetorului 
grupului.
Supraveghetorul grupului informează și 
înaintează fără întârziere cererea 
completă celorlalți membri ai colegiului 
supraveghetorilor.”

Or. en

Justificare

Eliminare acoperită de al treilea paragraf de la alineatul (1).

Amendamentul 212

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 42b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) La articolul 231, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Autoritățile de supraveghere 
interesate depun toate eforturile pentru 
a ajunge la o decizie comună cu privire 
la respectiva cerere în termen de șase 
luni de la data la care supraveghetorul 
grupului primește cererea completă.”

Or. en

Justificare

Eliminare acoperită de al treilea paragraf de la alineatul (1).
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Amendamentul 213

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada menționată la alineatul (2), 
supraveghetorul grupului și oricare dintre 
celelalte autorități de supraveghere
interesate pot consulta AEAPO. AEAPO 
este, de asemenea, consultată dacă 
întreprinderea participativă cere acest 
lucru.

(3) Dacă în termenul de șase luni 
menționat la alineatul (2), oricare dintre 
autoritățile de supraveghere implicate a 
înaintat chestiunea AEAPO în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010,
supraveghetorul grupului își amână 
propria decizie și așteaptă decizia pe care 
AEAPO o poate lua în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (3) din același 
regulament, urmând să-și ia decizia în 
conformitate cu decizia AEAPO.
Respectiva decizie este recunoscută ca 
fiind determinantă și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere implicate.

Atunci când este consultată AEAPO, toate 
autoritățile de supraveghere interesate 
sunt informate, iar perioada menționată 
la alineatul (2) se prelungește cu două 
luni.

Dacă, în conformitate cu articolul 41 
alineatele (2) și (3) și în conformitate cu 
articolul 44 alineatul (1) al treilea 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010, decizia propusă de grup este 
respinsă, supraveghetorul grupului ia o 
decizie finală. Respectiva decizie este 
recunoscută ca fiind determinantă și se 
aplică de către autoritățile de 
supraveghere implicate. Perioada de șase 
luni este considerată perioadă de 
conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din respectivul regulament.
AEAPO ia o decizie în termen de o lună.
Problema nu mai poate fi înaintată 
AEAPO după expirarea perioadei de șase 
luni sau după ce s-a ajuns la o decizie 
comună.

Or. en
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Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz, Directiva CRD și Directiva privind conglomeratele 
financiare.

Amendamentul 214

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Supraveghetorul grupului pune la
dispoziția solicitantului un document care 
cuprinde decizia comună, complet 
motivată, menționată la alineatul (2).

(4) AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare pentru procesul decizional 
comun menționat la alineatul (2) în ceea 
ce privește aplicarea permisiunilor 
menționate la alineatul (1) în scopul 
facilitării deciziilor comune.

În cazul în care a fost consultată AEAPO 
în conformitate cu dispozițiile de la 
alineatul (3), autoritățile de supraveghere 
interesate iau în considerare în mod 
corespunzător avizul respectiv înainte de a 
lua decizia comună. Supraveghetorul 
grupului pune la dispoziția solicitantului 
un document care cuprinde decizia 
comună, complet motivată și explicații 
pentru orice abatere semnificativă de la 
avizul AEAPO.

Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz, Directiva CRD și Directiva privind conglomeratele 
financiare.
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Amendamentul 215

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu s-a luat o decizie 
comună în perioadele prevăzute la 
alineatul (2) și, respectiv, la alineatul (3),
supraveghetorul grupului adoptă propria 
sa decizie cu privire la respectiva cerere.

(5) Dacă autoritățile de supraveghere 
implicate au ajuns la o decizie comună în
sensul alineatului (2), supraveghetorul 
grupului pune la dispoziția solicitantului un 
document în care sunt prezentate toate 
motivele de la baza deciziei.

Atunci când adoptă o decizie, 
supraveghetorul grupului ține seama în 
mod corespunzător de:
(a) opiniile sau rezervele celorlalte 
autorități de supraveghere în cauză, 
formulate în timpul perioadei aplicabile;
(b) atunci când a fost consultată AEAPO, 
avizul său.
Supraveghetorul grupului pune la 
dispoziția solicitantului și a celorlalte 
autorități de supraveghere în cauză un 
document care cuprinde decizia sa 
complet motivată și explicații pentru orice 
abatere semnificativă de la avizul 
AEAPO.
Respectiva decizie este recunoscută ca 
fiind definitivă și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere în cauză.

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz, Directiva CRD și Directiva privind conglomeratele 
financiare.
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Amendamentul 216

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă la expirarea perioadelor 
menționate la alineatele (2) și, respectiv, 
(3), oricare dintre autoritățile de 
supraveghere în cauză a înaintat 
chestiunea AEAPO în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul …/… 
[AEAPO], supraveghetorul grupului își 
amână propria decizie și așteaptă decizia 
pe care AEAPO o poate lua în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
din același regulament, urmând să-și ia 
decizia în conformitate cu decizia 
AEAPO.

(6) Dacă nu se ia nicio decizie comună în 
termen de șase luni de la data primirii 
cererii complete din partea grupului, 
supraveghetorul grupului ia o decizie
proprie cu privire la cerere.

Perioadele menționate la alineatele (2) și, 
respectiv, (3), sunt considerate perioada 
de conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din regulamentul menționat.

Atunci când ia o decizie, supraveghetorul 
grupului ține seama în mod corespunzător 
de toate opiniile și rezervele exprimate în 
cursul perioadei aplicabile de către 
celelalte autorități de supraveghere 
implicate.

AEAPO ia această decizie în termen de o 
lună. Chestiunea nu se înaintează 
AEAPO după expirarea perioadelor 
menționate la alineatele (2) și, respectiv, 
(3) sau după ce s-a ajuns la o decizie 
comună.”

Supraveghetorul grupului transmite 
solicitantului și celorlalte autorități de 
supraveghere implicate un document în 
care își prezintă decizia și motivele 
acesteia.

Respectiva decizie este recunoscută ca 
fiind determinantă și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere implicate.

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva Omnibuz, Directiva CRD și Directiva privind conglomeratele 
financiare.
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Amendamentul 217

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43
Directiva 2009/138/CE
Articolul 231 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care una dintre 
autoritățile de supraveghere interesate 
consideră că profilul de risc al unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare participative aflate sub 
supravegherea sa se abate în mod 
semnificativ de la ipotezele care stau la 
baza modelului intern aprobat la nivel 
de grup și atât timp cât întreprinderea 
în cauză nu răspunde în mod adecvat 
preocupărilor autorității de 
supraveghere, respectiva autoritate 
poate impune, în conformitate cu 
articolul 37, o majorare de capital față 
de cerința de capital de solvabilitate a 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare în cauză, ca urmare a 
aplicării modelului intern menționat.
În împrejurări excepționale în care 
această majorare de capital ar fi 
inadecvată, autoritatea de supraveghere 
poate să solicite întreprinderii în cauză 
să își calculeze cerința de capital de 
solvabilitate pe baza formulei standard 
menționate în titlul I capitolul VI 
secțiunea 4 subsecțiunile 1 și 2. În 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1) 
literele (a) și (c), autoritatea de 
supraveghere poate impune o majorare 
de capital față de cerința de capital de 
solvabilitate a acelei întreprinderi de 
asigurare sau de reasigurare, rezultată 
din aplicarea formulei standard.
Autoritatea de supraveghere motivează 
orice decizie menționată la primul și la 
al doilea paragraf atât față de 
întreprinderea de asigurare sau de 
reasigurare, cât și față de celorlalți 
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membri ai colegiului supraveghetorilor.
AEAPO poate emite orientări pentru a 
asigura aplicarea consecventă și coerentă 
a prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 218

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 232 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. La articolul 232, al treilea paragraf 
se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 37 alineatele (1)-(5) împreună 
cu actele delegate, standardele tehnice de 
reglementare și standardele tehnice de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu articolul 37 alineatele 
(6)-(7) se aplică prin analogie.”

Or. en

Amendamentul 219

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 43b (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 232 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

43b. La articolul 233 alineatul (6), 
paragraful al treilea se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 37 alineatele (1)-(5) împreună 
cu actele delegate, standardele tehnice de 
reglementare și standardele tehnice de 
punere în aplicare adoptate în 
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conformitate cu articolul 37 alineatele 
(6)-(7) se aplică prin analogie.”

Or. en

Amendamentul 220

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
solvabilitatea la nivel de grup, AEAPO 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza
principiile și metodele tehnice prevăzute la 
articolele 220-229, precum și aplicarea 
articolelor 230-233.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

Pentru aceste acte delegate este nevoie de competențe în materie de supraveghere.

Amendamentul 221

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 45
Directiva 2009/138/CE
Articolul 237
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Articolul 237 se modifică după cum 
urmează:

(45) Articolul 237 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 237
Filialele unei întreprinderi de asigurare 
sau de reasigurare: decizia privind 
cererea
(1) În cazul cererilor privind 
posibilitatea de a intra sub incidența 
normelor stabilite la articolele 238 și 
239, autoritățile de supraveghere 
interesate cooperează în cadrul
colegiului supraveghetorilor, într-un 
proces de consultare deplină, pentru a 
decide dacă acordă sau nu permisiunea 
solicitată și pentru a determina, dacă 
este cazul, celelalte condiții necesare 
pentru obținerea unei astfel de 
permisiuni.
Cererea menționată la primul paragraf 
se adresează doar autorității de 
supraveghere care a autorizat filiala.
Respectiva autoritate de supraveghere 
informează ceilalți membri ai colegiului 
supraveghetorilor și le transmite fără 
întârziere cererea completă.
(2) Autoritățile de supraveghere 
interesate depun toate eforturile posibile 
pentru a ajunge la o decizie comună cu 
privire la respectiva cerere în termen de 
trei luni de la data la care toate 
autoritățile de supraveghere din cadrul 
colegiului supraveghetorilor primesc 
cererea completă.

(a) Alineatele (3), (4) și (5) se înlocuiesc 
cu următorul text:
„(3) În perioada menționată la alineatul (2),
în cazul unor puncte de vedere divergente 
privind aprobarea cererii menționate la 
alineatul (1), supraveghetorul grupului sau 
oricare dintre celelalte autorități de 
supraveghere interesate poate consulta 
AEAPO. Atunci când este consultată 

(3) Dacă în perioada de trei luni menționat 
la alineatul (2), oricare dintre autoritățile 
de supraveghere implicate a înaintat 
chestiunea AEAPO în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, supraveghetorul grupului
își amână propria decizie și așteaptă 
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AEAPO, toate autoritățile de 
supraveghere interesate sunt informate, 
iar perioada menționată la alineatul (2) se 
prelungește cu o lună.

decizia pe care AEAPO o poate lua în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
din același regulament, urmând să-și ia 
decizia în conformitate cu decizia 
AEAPO. Respectiva decizie este 
recunoscută ca fiind determinantă și se 
aplică de către autoritățile de 
supraveghere implicate.

În cazul în care a fost consultată AEAPO, 
autoritățile de supraveghere interesate iau 
în considerare în mod corespunzător 
avizul respectiv înainte de a lua decizia 
comună.

Dacă, în conformitate cu articolul 41 
alineatele (2) și (3) și în conformitate cu 
articolul 44 alineatul (1) al treilea 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010, decizia propusă de grup este 
respinsă, supraveghetorul grupului ia o 
decizie finală. Respectiva decizie este 
recunoscută ca fiind determinantă și se 
aplică de către autoritățile de 
supraveghere implicate. Perioada de trei 
luni este considerată perioadă de 
conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din respectivul regulament.
AEAPO ia o decizie în termen de o lună.
Problema nu mai poate fi înaintată 
AEAPO după expirarea perioadei de trei 
luni sau după ce s-a ajuns la o decizie 
comună.

(4) AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare pentru procesul decizional 
comun menționat la alineatul (2) în ceea 
ce privește aplicarea permisiunilor 
menționate la alineatul (1) în scopul 
facilitării deciziilor comune.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la primul paragraf este conferită Comisiei 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4) Autoritatea de supraveghere care a 
autorizat filiala transmite solicitantului
decizia comună menționată la alineatele 
(2) și (3) care cuprinde motivele pe care 
se întemeiază și, în cazul în care AEAPO a 
fost consultat, o explicație a oricărei 
abateri semnificative de la avizul adoptat 

(5) Dacă autoritățile de supraveghere 
implicate au ajuns la o decizie comună în 
sensul alineatului (2), autoritatea de 
supraveghere care a autorizat filiala pune 
la dispoziția solicitantului un document în 
care sunt prezentate toate motivele de la
baza deciziei. Decizia comună este 
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de AEAPO. Decizia comună este 
considerată determinantă și este aplicată de 
către autoritățile de supraveghere din 
statele membre interesate.

considerată determinantă și se aplică de 
către autoritățile de supraveghere 
implicate.

(5) În lipsa unei decizii comune a 
autorităților de supraveghere în cauză în
perioadele prevăzute la alineatele (2) și 
(3), supraveghetorul grupului adoptă 
propria sa decizie privind cererea.

(6) În lipsa unei decizii comune a 
autorităților de supraveghere în cauză în
perioada de trei luni prevăzută la 
alineatul (2), supraveghetorul grupului 
adoptă propria sa decizie privind cererea.

Atunci când adoptă decizia respectivă, 
supraveghetorul grupului ține seama în 
mod corespunzător de:

Atunci când adoptă decizia respectivă, 
supraveghetorul grupului ține seama în 
mod corespunzător de:

(a) opiniile și rezervele autorităților de 
supraveghere în cauză, formulate în 
perioada aplicabilă;

(a) opiniile și rezervele autorităților de 
supraveghere în cauză, formulate în 
perioada aplicabilă;

(b) rezervele celorlalte autorități de 
supraveghere din cadrul colegiului 
supraveghetorilor, formulate în perioada 
aplicabilă;

(b) rezervele celorlalte autorități de 
supraveghere din cadrul colegiului 
supraveghetorilor, formulate în perioada 
aplicabilă;

(c) atunci când a fost consultată AEAPO, 
avizul său.
Decizia cuprinde motivele pe care se 
întemeiază și o explicație a oricărei abateri 
semnificative de la rezervele celorlalte 
autorități de supraveghere interesate, 
precum și avizul AEAPO. Supraveghetorul 
grupului transmite o copie a deciziei 
solicitantului și celorlalte autorități de 
supraveghere în cauză.”

Decizia cuprinde motivele pe care se 
întemeiază și o explicație a oricărei abateri 
semnificative de la rezervele celorlalte 
autorități de supraveghere în cauză.
Supraveghetorul grupului transmite o copie 
a deciziei solicitantului și celorlalte 
autorități de supraveghere în cauză.
Decizia este considerată determinantă și 
se aplică de către autoritățile de 
supraveghere implicate.”

(b) Se adaugă alineatul (6), cu următorul 
text:
„(6) Dacă, la expirarea perioadelor 
menționate la alineatele (2) și (3) din 
prezentul articol, oricare dintre 
autoritățile de supraveghere în cauză a 
înaintat chestiunea AEAPO în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/… [AEAPO], 
autoritatea de supraveghere în cauză își 
amână propria decizie și așteaptă decizia 
pe care AEAPO o poate lua în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
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din regulamentul menționat, urmând să-și 
ia decizia în conformitate cu decizia 
AEAPO.
Perioadele menționate la alineatele (2) și, 
respectiv, (3), sunt considerate perioada 
de conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din regulamentul menționat.
AEAPO ia această decizie în termen de o 
lună. Chestiunea nu se înaintează 
AEAPO după expirarea perioadelor 
menționate la alineatele (2) și, respectiv, 
(3) sau după ce s-a ajuns la o decizie 
comună.”

Or. en

Amendamentul 222

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 45a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 238 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

45a. La articolul 238, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Colegiul supraveghetorilor face tot 
ceea ce îi stă în putință pentru a ajunge 
la un acord cu privire la propunerea 
autorității de supraveghere care a 
autorizat filiala, precum și cu privire la 
alte posibile măsuri.
Acordul respectiv este recunoscut ca fiind 
determinant și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere în cauză.”

Or. en
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Amendamentul 223

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 46
Directiva 2009/138/CE
Articolul 238 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere și supraveghetorul grupului 
nu se pun de acord, oricare dintre părți 
poate în termen de o lună de la propunerea 
autorității de supraveghere, să înainteze 
chestiunea AEAPO solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/…[AEAPO]. În acest 
caz, AEAPO poate să acționeze în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul menționat și ia o 
decizie în termen de două luni de la 
înaintarea chestiunii. Chestiunea nu se 
înaintează AEAPO după expirarea 
termenului de o lună menționat în 
prezentul paragraf sau după ce s-a ajuns la 
un acord în colegiu în conformitate cu 
alineatul (4) din prezentul articol.

(5) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere și supraveghetorul grupului 
nu se pun de acord, oricare dintre părți 
poate în termen de o lună de la propunerea 
autorității de supraveghere, să înainteze 
chestiunea AEAPO solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. În 
acest caz, AEAPO poate să acționeze în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul menționat și ia o 
decizie în termen de o lună de la înaintarea 
chestiunii. Perioada de o lună este 
considerată perioadă de conciliere în 
sensul articolului 19 alineatul (2) din 
respectivul regulament. Chestiunea nu se 
înaintează AEAPO după expirarea 
termenului de o lună menționat în 
prezentul paragraf sau după ce s-a ajuns la 
un acord în colegiu în conformitate cu 
alineatul (4) din prezentul articol.

Autoritatea de supraveghere care a 
autorizat filiala își amână propria decizie și 
așteaptă decizia pe care AEAPO o poate 
lua în conformitate cu articolul 19 
alineatul (3) din regulamentul menționat, 
urmând să-și ia decizia în conformitate cu 
decizia AEAPO.

Autoritatea de supraveghere care a 
autorizat filiala își amână propria decizie și 
așteaptă decizia pe care AEAPO o poate 
lua în conformitate cu articolul 19 din 
regulamentul menționat, urmând să-și ia 
decizia în conformitate cu decizia AEAPO.

Respectiva decizie este recunoscută ca 
fiind determinantă și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere implicate.

Decizia precizează toate motivele pe care 
se întemeiază.

Decizia precizează toate motivele pe care 
se întemeiază.

Decizia se transmite filialei și colegiului 
supraveghetorilor.

Decizia se transmite filialei și colegiului 
supraveghetorilor.

Or. en
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Amendamentul 224

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 47
Directiva 2009/138/CE
Articolul 239 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere și supraveghetorul grupului 
nu convin asupra aprobării planului de 
redresare în termenul de patru luni 
menționat la alineatul (1) din prezentul 
articol sau nu convin asupra aprobării
măsurilor propuse în termenul de o lună 
menționat la aliniatul (2) din prezentul 
articol, oricare dintre părți, la expirarea 
termenului aplicabil, poate înainta 
chestiunea AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/… [AEAPO]. În acest 
caz, AEAPO poate să acționeze în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul menționat și ia o 
decizie în termen de o lună de la înaintarea 
chestiunii. Chestiunea nu se înaintează 
AEAPO după expirarea termenului
aplicabil menționat în prezentul paragraf 
sau după ce s-a ajuns la un acord în colegiu 
în conformitate cu alineatul (1) al doilea 
paragraf sau cu alineatul (2) al doilea 
paragraf din prezentul articol.

(4) În cazul în care una dintre autoritățile
de supraveghere implicate nu este de 
acord cu aprobarea planului de redresare 
în termenul de patru luni menționat la 
alineatul (1) sau cu aprobarea măsurilor 
propuse în termenul de o lună menționat la
alineatul (2), oricare dintre autoritățile de 
supraveghere poate înainta chestiunea 
AEAPO, solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. În 
acest caz, AEAPO poate să acționeze în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul menționat și ia o 
decizie în termen de o lună de la înaintarea 
chestiunii. Chestiunea nu se înaintează 
AEAPO după expirarea termenului de 
patru luni sau, respectiv, a termenului de 
o lună menționat la prezentul paragraf sau 
după ce s-a ajuns la un acord în colegiu în 
conformitate cu alineatul (1) al doilea 
paragraf sau cu alineatul (2) al doilea 
paragraf. Termenul de patru luni sau, 
respectiv, termenul de o lună este 
considerat perioadă de conciliere în 
sensul articolului 19 alineatul (2) din 
respectivul regulament.

Or. en

Justificare

Acest amendament se referă la dezacordurile din cadrul colegiului, nu doar dintre o 
autoritate de supraveghere și supraveghetorul grupului.
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Amendamentul 225

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 47
Directiva 2009/138/CE
Articolul 239 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de supraveghere care a 
autorizat filiala își amână propria decizie și 
așteaptă decizia pe care AEAPO o poate 
lua în conformitate cu articolul 19 alineatul 
(3) din regulamentul menționat, urmând să-
și ia decizia finală în conformitate cu 
decizia AEAPO.

Autoritatea de supraveghere care a 
autorizat filiala își amână propria decizie și 
așteaptă decizia pe care AEAPO o poate 
lua în conformitate cu articolul 19 alineatul 
(3) din regulamentul menționat, urmând să-
și ia decizia finală în conformitate cu 
decizia AEAPO. Respectiva decizie este 
recunoscută ca fiind determinantă și se 
aplică de către autoritățile de 
supraveghere implicate.

Or. en

Amendamentul 226

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 48
Directiva 2009/138/CE
Articolul 241 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
301b și 301c, prin care se precizează 
următoarele:

Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a prin care se 
precizează următoarele:

Or. en
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Amendamentul 227

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 49
Directiva 2009/138/CE
Articolul 242 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) La articolul 242 alineatul (1), data de 
„31 octombrie 2014” se înlocuiește cu
data de „31 decembrie 2014”.

(49) La articolul 242, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
face o evaluare a aplicării titlului III, în 
special în ceea ce privește cooperarea 
autorităților de supraveghere în cadrul 
colegiului supraveghetorilor și 
funcționalitatea acestui colegiu, precum și 
practicile de supraveghere privind 
stabilirea majorărilor de capital și 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului, însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri de modificare a 
prezentei directive.”

Or. en

Justificare

Statutul juridic al CEIOPS, devenit acum AEAPO, a fost clarificat în sensul dorit de 
Parlament: AEAPO are acum personalitate juridică.

Amendamentul 228

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 50
Directiva 2009/138/CE
Articolul 242 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) La articolul 242 alineatul (2), data de 
„31 octombrie 2015” se înlocuiește cu 
data de „31 decembrie 2015”.

(50) La articolul 242, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:

(a) data de „31 octombrie 2015” se 
înlocuiește cu data de „31 decembrie 
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2015”;
(b) litera (e) se elimină.

Or. en

Justificare

În Regulamentul AEAPO a fost creat un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
medierea dezacordurilor în materie de supraveghere. Acest proces urmează să fie examinat în 
temeiul regulamentului respectiv.

Amendamentul 229

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 51
Directiva 2009/138/CE
Articolul 244 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, în ceea ce privește definirea
și identificarea unei concentrări 
semnificative de riscuri, precum și în ceea 
ce privește semnalarea unor astfel de 
concentrări de riscuri, în sensul 
alineatelor (2) și (3).

(4) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a în ceea ce 
privește definirea unei concentrări 
semnificative de riscuri în sensul 
alineatelor (2) și (3).

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
supravegherea concentrărilor de riscuri, 
AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza modul de identificare a 
concentrărilor semnificative de riscuri în 
sensul alineatului (3).
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
poate elabora proiecte de standarde 
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tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formulare, modele și proceduri 
standard pentru raportarea unor astfel de 
concentrări semnificative de riscuri în 
sensul alineatului (2).
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al patrulea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 230

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 52
Directiva 2009/138/CE
Articolul 245 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, în ceea ce privește definirea
și identificarea unei tranzacții intragrup 
semnificative, precum și în ceea ce 
privește semnalarea unor astfel de 
tranzacții intragrup, în sensul alineatelor
(2) și (3).

(4) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a în ceea ce 
privește definirea unei tranzacții intragrup 
semnificative în sensul alineatelor (2) și
(3).

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
supravegherea tranzacțiilor intragrup, 
AEAPO poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza modul de identificare a 
tranzacțiilor intragrup semnificative în 
sensul alineatului (3).
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
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Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentului articol, AEAPO 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formulare, modele și proceduri 
standard pentru raportarea unor astfel de 
tranzacții intragrup în sensul alineatului 
(2).
Competența de a adopta standardele 
tehnice de punere în aplicare menționate 
la al patrulea paragraf este conferită 
Comisiei în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 231

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 53
Directiva 2009/138/CE
Articolul 247 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 247, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) În anumite cazuri, la cererea 
oricăreia dintre autorități, autoritățile 
de supraveghere implicate pot să adopte 
o decizie comună prin care să acorde 
derogări de la criteriile enunțate la 
alineatul (2), dacă aplicarea acestora ar 
fi nepotrivită, ținându-se seama de 
structura grupului și de importanța 
relativă a activităților întreprinderilor 
de asigurare și de reasigurare în diferite 
țări, și să numească o altă autoritate de 
supraveghere drept supraveghetor al 
grupului.
În acest scop, oricare dintre autoritățile 
de supraveghere implicate poate solicita 
deschiderea unei discuții pentru a stabili 
dacă criteriile menționate la alineatul (2) 
sunt adecvate. O astfel de discuție nu 
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poate avea loc mai mult de o dată pe an.
Autoritățile de supraveghere implicate 
fac tot ce le stă în putere pentru a ajunge 
la o decizie comună privind alegerea 
supraveghetorului grupului în termen de 
trei luni de la solicitarea discuției.
Înainte de a lua o decizie, autoritățile de 
supraveghere interesate oferă grupului 
posibilitatea de a-și exprima opinia.
Supraveghetorul desemnat al grupului 
prezintă grupului decizia comună luată, 
precizând toate motivele de la baza 
acesteia.”

Or. en

Amendamentul 232

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 53
Directiva 2009/318/CE
Articolul 247 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cadrul perioadei de trei luni 
menționate la alineatul (3) al treilea 
paragraf, oricare dintre autoritățile de 
supraveghere interesate poate solicita 
consultarea AEAPO. În cazul în care este 
consultată AEAPO, perioada respectivă se 
prelungește cu două luni.

(4) Dacă în cursul perioadei de trei luni 
menționate la alineatul (3) al treilea 
paragraf, oricare dintre autoritățile de 
supraveghere implicate a înaintat 
chestiunea AEAPO în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(3) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
autoritățile de supraveghere respective își 
amână propria decizie și așteaptă decizia 
pe care AEAPO o poate lua în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
din același regulament, urmând să ia o 
decizie comună în conformitate cu decizia
AEAPO. Această decizie comună este 
considerată determinantă și se aplică de 
către autoritățile de supraveghere 
implicate. Perioada de trei luni este 
considerată perioadă de conciliere în 
sensul articolului 19 alineatul (2) din 
respectivul regulament.
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AEAPO ia o decizie în termen de o lună.
Problema nu mai poate fi înaintată 
AEAPO după expirarea perioadei de trei 
luni sau după ce s-a ajuns la o decizie 
comună. Supraveghetorul desemnat al 
grupului prezintă grupului și colegiului 
supraveghetorilor decizia comună luată, 
precizând toate motivele de la baza 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 233

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 53
Directiva 2009/138/CE
Articolul 247 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care este consultată 
AEAPO, autoritățile de supraveghere 
interesate iau în considerare în mod 
corespunzător avizul AEAPO înainte de a 
lua decizia comună. Decizia comună 
cuprinde motivele pe care se întemeiază și 
o explicație a oricărei abateri 
semnificative de la avizele emise de 
AEAPO.

eliminat

Or. en

Amendamentul 234

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 53
Directiva 2009/138/CE
Articolul 247 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă nu s-a ajuns la o decizie comună 
în ceea ce privește derogarea de la 

(6) Dacă nu s-a ajuns la o decizie comună, 
rolul de supraveghetor al grupului este 
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criteriile prevăzute la alineatul (2) din 
prezentul articol, rolul de supraveghetor al 
grupului este exercitat de către autoritatea 
de supraveghere identificată în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol. Cu toate acestea, dacă la sfârșitul 
perioadelor prevăzute la alineatele (3) și 
(4) din prezentul articol oricare dintre 
supraveghetorii implicați au înaintat 
chestiunea AEAPO în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul 
…/…[AEAPO], ei trebuie să aștepte 
decizia AEAPO.

exercitat de către autoritatea de 
supraveghere identificată în conformitate 
cu alineatul (2) de la prezentul articol.

Perioadele menționate la alineatele (3) și, 
respectiv, (4), sunt considerate perioada 
de conciliere în sensul articolului 19 
alineatul (2) din regulamentul menționat.
AEAPO ia această decizie în termen de o 
lună. Chestiunea nu se înaintează 
AEAPO după ce s-a ajuns la o decizie 
comună.
Sarcina de supraveghetor al grupului este 
exercitată de autoritatea de supraveghere 
identificată în decizia luată de AEAPO.
Decizia se transmite grupului și colegiului 
supraveghetorilor.

Or. en

Amendamentul 235

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 53
Directiva 2009/138/CE
Articolul 247 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care apar dificultăți majore la 
aplicarea criteriilor prevăzute la alineatele 
(2) și (3) din prezentul articol, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 301a și sub rezerva condițiilor 
prevăzute de articolele 301b și 301c,
pentru a preciza aceste criterii.

În cazul în care apar dificultăți majore la 
aplicarea criteriilor prevăzute la alineatele 
(2) și (3) din prezentul articol, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 301a pentru a preciza în mod mai 
detaliat aceste criterii.
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Or. en

Amendamentul 236

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă supraveghetorul grupului nu își 
îndeplinește sarcinile menționate la 
alineatul (1) sau dacă membrii colegiului 
nu cooperează în măsura în care trebuie să 
o facă conform acestui alineat, oricare 
dintre autoritățile de supraveghere 
implicate poate să înainteze chestiunea 
AEAPO solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul 11 din regulamentul 
menționat.

Dacă supraveghetorul grupului nu își 
îndeplinește sarcinile menționate la 
alineatul (1) sau dacă membrii colegiului 
supraveghetorilor nu cooperează în 
măsura în care trebuie să o facă conform 
acestui alineat, oricare dintre autoritățile de 
supraveghere implicate poate să înainteze 
chestiunea AEAPO solicitând asistență în 
conformitate cu articolul 19 alineatele 
(1)-(3) și (6) din Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010. În această situație, AEAPO 
poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
articolul 19 din regulamentul menționat.

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul AEAPO.

Amendamentul 237

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera aa (nouă)
Directiva 2009/13/CE
Articolul 248 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (3), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Printre membrii colegiului 
supraveghetorilor se află 
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supraveghetorul grupului, autoritățile 
de supraveghere din toate statele 
membre în care sunt situate sediile 
centrale ale tuturor întreprinderilor 
filiale și AEAPO.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul AEAPO.

Amendamentul 238

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La alineatul (4), paragrafele al doilea 
și al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

(b) La alineatul (4), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

În cazul unor opinii divergente privind 
procedurile de coordonare, orice membru 
al colegiului supraveghetorilor poate sesiza 
AEAPO cu privire la chestiunea respectivă.

În cazul unor opinii divergente privind 
procedurile de coordonare, orice membru 
al colegiului supraveghetorilor poate sesiza 
AEAPO cu privire la chestiunea respectivă, 
solicitând asistență în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(3) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. În 
această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul 19 din 
regulamentul menționat. Respectiva 
decizie este recunoscută ca fiind 
determinantă și se aplică de către 
autoritățile de supraveghere implicate.”

Or. en
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Amendamentul 239

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea cu autoritățile de 
supraveghere în cauză, supraveghetorul 
grupului ține seama în mod corespunzător 
de orice aviz emis de AEAPO în termen de 
două luni de la data sesizării, înainte de a 
lua decizia finală. Decizia cuprinde toate 
motivele pe care se întemeiază, precum și 
explicații pentru abaterile semnificative 
de la avizul AEAPO. Supraveghetorul 
grupului transmite decizia celorlalte 
autorități de supraveghere în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 240

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (5), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Fără a aduce atingere drepturilor și 
îndatoririlor atribuite prin prezenta 
directivă supraveghetorului grupului și 
celorlalte autorități de supraveghere, 
procedurile de coordonare pot atribui 
supraveghetorului grupului, celorlalte 
autorități de supraveghere sau AEAPO 
sarcini suplimentare în cazurile în care 
acest lucru conduce la o supraveghere 
mai eficientă a grupului și nu afectează 
activitățile de supraveghere ale 
membrilor colegiului supraveghetorilor 
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în privința responsabilităților lor 
individuale.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul AEAPO.

Amendamentul 241

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare referitoare la funcționarea 
operațională a colegiilor.

(6) AEAPO elaborează linii directoare 
pentru funcționarea operațională a 
colegiilor supraveghetorilor pe baza 
unor evaluări complete ale activității lor 
pentru a evalua nivelul de convergență 
dintre acestea. Aceste evaluări sunt 
efectuate cel puțin o dată la trei ani.
Statele membre se asigură că 
supraveghetorul grupului transmite 
AEAPO informațiile privind 
funcționarea colegiului 
supraveghetorilor și orice dificultăți 
întâmpinate care sunt adecvate pentru 
evaluări.

Aceste standarde tehnice de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
articolul 15 din Regulamentul …/… 
[AEAPO]. AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
până la 31 decembrie 2011 și proiecte de 
standarde revizuite pe care le prezintă 
Comisiei cel puțin o dată la trei ani.

Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
coordonarea dintre autoritățile de 
supraveghere, AEAPO poate elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza condițiile 
de funcționare operațională a colegiilor 
de supraveghetori, pe baza liniilor 
directoare menționate la primul paragraf.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
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Or. en

Amendamentul 242

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 248 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, pentru coordonarea
supravegherii la nivel de grup în sensul 
alineatelor (1)-(6), inclusiv definiția 
conceptului de „sucursală semnificativă.”

(7) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
coordonarea dintre autoritățile de 
supraveghere, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a preciza procedurile 
de coordonare a supravegherii la nivel de 
grup în sensul alineatelor (1)-(6), inclusiv 
definiția conceptului de „sucursală 
semnificativă”.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 243

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 54a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 249 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

54a. La articolul 249 alineatul (1), 
paragraful al doilea se înlocuiește cu 
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următorul text:
„Cu scopul de a se asigura că autoritățile 
de supraveghere, inclusiv 
supraveghetorul grupului, au la 
dispoziție aceeași cantitate de informații 
relevante, fără a aduce atingere 
responsabilităților lor, respectivele 
autorități, indiferent dacă sunt sau nu 
stabilite în același stat membru, își 
furnizează reciproc aceste informații 
pentru a permite și facilita realizarea 
sarcinilor de supraveghere ale celorlalte 
autorități vizate de prezenta directivă.
Astfel, autoritățile de supraveghere 
interesate și supraveghetorul grupului 
își comunică reciproc și fără întârziere 
orice informații relevante imediat ce 
acestea sunt disponibile sau fac schimb 
de informații la cerere. Informațiile 
menționate la acest paragraf cuprind, 
însă fără a se limita la acestea, 
informații despre acțiuni ale grupului și 
ale autorităților de supraveghere și 
informații furnizate de grup.”

Or. en

Justificare

Nu fusese prevăzută obligația de a solicita informații; această obligație este necesară pentru 
noul alineat (1a).

Amendamentul 244

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 55
Directiva 2009/138/CE
Articolul 249 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă o autoritate de supraveghere nu a 
comunicat informații relevante sau o 
cerere de cooperare, în special în scopul 
unui schimb de informații relevante, a fost 
respinsă sau nu a primit răspuns într-un
termen rezonabil, autoritățile de 

(1a) Dacă o autoritate de supraveghere nu a 
comunicat informații relevante sau o 
cerere de cooperare, în special în scopul 
unui schimb de informații relevante, a fost 
respinsă sau nu a primit răspuns în termen
de două săptămâni, autoritățile de 
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supraveghere pot înainta chestiunea 
AEAPO, solicitând asistență.

supraveghere pot înainta chestiunea 
AEAPO.

În cazul în care chestiunea este înaintată 
AEAPO, fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 258 TFUE, AEAPO poate lua 
măsuri în conformitate cu competențele 
care-i sunt conferite prin articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEAPO].

În cazul în care chestiunea este înaintată 
AEAPO, fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 258 TFUE, AEAPO poate lua 
măsuri în conformitate cu competențele 
care-i sunt conferite prin articolul 19 
alineatele (1)-(3) și (6) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 245

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 56 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 249 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, pentru a stabili elementele 
care trebuie culese sistematic de către 
supraveghetorul grupului și diseminate 
altor autorități de supraveghere în cauză 
sau care trebuie transmise 
supraveghetorului grupului de către 
celelalte autorități de supraveghere în 
cauză.

(3) Pentru a asigura o armonizare 
consecventă în ceea ce privește 
coordonarea dintre autoritățile de 
supraveghere, AEAPO elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a stabili:
- elementele care trebuie colectate
sistematic de către supraveghetorul 
grupului și diseminate altor autorități de 
supraveghere în cauză sau care trebuie 
transmise supraveghetorului grupului de 
către celelalte autorități de supraveghere în 
cauză;

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, în care precizează
elementele esențiale sau relevante pentru 
supravegherea la nivel de grup, cu scopul 
de a ameliora convergența raportării în 
scopuri de supraveghere.

– elementele esențiale sau relevante pentru 
supravegherea la nivel de grup, cu scopul 
de a ameliora convergența raportării în 
scopuri de supraveghere.

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
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reglementare până la 1 martie 2012.
Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf este delegată Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 246

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 56 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 249 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor prezentului articol 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (3) din prezentul 
articol privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate, mai exact în ceea ce 
privește modelele și procedurile de 
transmitere a informațiilor către 
supraveghetorul grupului, precum și 
procedura de cooperare și schimb de 
informații între autoritățile de supraveghere 
conform dispozițiilor prezentului articol.

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare în ceea ce privește coordonarea 
dintre autoritățile de supraveghere, 
AEAPO poate elabora proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili formulare, modele și 
proceduri standard pentru transmiterea
informațiilor către supraveghetorul 
grupului, precum și pentru procedura de 
cooperare și schimb de informații între 
autoritățile de supraveghere conform 
dispozițiilor prezentului articol.

Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul …/… [AEAPO].
AEAPO elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

Competența de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf este conferită Comisiei în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en
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Amendamentul 247

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 57
Directiva 2009/138/CE
Articolul 254 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

57. La articolul 254, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(2) Statele membre prevăd ca autoritățile 
lor responsabile de realizarea 
supravegherii la nivel de grup să aibă 
acces la orice informație adecvată în 
scopul respectivei supravegheri, indiferent 
de tipul de întreprindere vizată. Articolul 
35 și articolul 308a alineatul (1) se aplică 
mutatis mutandis.”

Or. en

Amendamentul 248

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 58
Directiva 2009/138/CE
Articolul 255 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă solicitarea adresată unei alte 
autorități de supraveghere de a efectua o 
verificare în conformitate cu dispozițiile 
prezentului alineat a fost respinsă sau nu a 
primit niciun răspuns într-un interval de 
timp rezonabil sau dacă o solicitare din 
partea autorității de supraveghere care a 
formulat solicitarea de participare la 
verificare în conformitate cu paragraful al 
treilea a fost respinsă sau nu a primit 
niciun răspuns într-un interval de timp 
rezonabil, autoritatea solicitantă poate 
înainta chestiunea AEAPO și poate solicita 
asistență în conformitate cu articolul 19
din Regulamentul …/2010 [AEAPO]. În 

Dacă solicitării adresate unei alte autorități 
de supraveghere de a efectua o verificare în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
alineat nu i s-a dat curs în termen de două 
săptămâni sau dacă autorității de 
supraveghere respective i se interzice în 
practică să își exercite dreptul de 
participare în conformitate cu paragraful al 
treilea, autoritatea solicitantă poate înainta 
chestiunea AEAPO și poate solicita 
asistență în conformitate cu articolul 19 
alineatele (1)-(3) și (6) din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010. În această situație, 
AEAPO poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
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această situație, AEAPO poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
conferite prin articolul respectiv.

articolul respectiv.

Or. en

Justificare

Consecvență cu articolele 33 și 38 și cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 punctul 10 litera (c).

Amendamentul 249

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 58
Directiva 2008/138/CE
Articolul 255 – alineatul 2 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, 
AEAPO are dreptul de a participa la 
verificările la fața locului în cazul în care 
acestea sunt organizate în comun de către 
două sau mai multe autorități de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Consecvență cu articolele 33 și 38 și cu Directiva Omnibuz I, articolul 5 punctul 10 litera (c).

Amendamentul 250

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 59 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 256 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de asigurare și de reasigurare participative
sau holdingurilor de asigurare să facă 
public, anual, un raport privind 
solvabilitatea și situația financiară la nivel 

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de asigurare și de reasigurare participative
și holdingurilor de asigurare și 
holdingurilor financiare mixte să facă 
public, anual, un raport privind 
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de grup. Articolele 51, 53, 54, 55 și 
articolul 308a alineatul (4) se aplică 
mutatis mutandis.

solvabilitatea și situația financiară la nivel 
de grup. Articolele 51, 53, 54 și 55 se 
aplică mutatis mutandis.

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva privind conglomeratele financiare.

Amendamentul 251

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 59 – litera b
Directiva 2009/138/CE
Articolul 256 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, pentru a aduce precizări 
suplimentare asupra informațiilor care 
trebuie publicate și a mijloacelor care 
trebuie folosite în acest scop, în ceea ce 
privește raportul unic privind solvabilitatea 
și situația financiară.

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare asupra 
informațiilor care trebuie publicate în ceea 
ce privește raportul unic privind
solvabilitatea și situația financiară.

Or. en

Justificare

Consecvență cu Directiva privind conglomeratele financiare.

Amendamentul 252

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 59 – litera c
Directiva 2009/138/CE
Articolul 256 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se conferă Comisiei competența de a
adopta standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru a stabili condițiile de 

(5) Pentru a asigura condiții uniforme de
aplicare în ceea ce privește raportul 
privind solvabilitatea și situația financiară
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aplicare a dispozițiilor prezentului articol, 
completate prin actele delegate 
menționate la alineatul (4) din prezentul 
articol privind aspectele care fac obiectul 
acestor acte delegate, mai exact în ceea ce 
privește modelele pe care trebuie să le 
respecte publicarea raportului privind 
solvabilitatea și situația financiară a 
grupului conform dispozițiilor prezentului 
articol.

a grupului, AEAPO elaborează proiecte 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili procedurile care trebuie
urmate și formatele și modelele care 
trebuie folosite pentru publicarea 
raportului privind solvabilitatea și situația 
financiară a grupului conform dispozițiilor 
prezentului articol.

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

AEAPO transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la 1 iunie 2012.

AEAPO elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pe care le 
transmite Comisiei până la data de 31 
decembrie 2011.

Competența de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menționate la 
primul paragraf este conferită Comisiei în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 253

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 59a (nou)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 256a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

59a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 256a

Structura grupurilor
Statele membre solicită întreprinderilor de 
asigurare și de reasigurare să facă 
publice anual, la nivelul grupului de 
asigurare sau de reasigurare, structura 
juridică și structura organizațională și de 
guvernanță, inclusiv toate entitățile 
reglementate, cele nereglementate și 
sucursalele care aparțin în mod material 
grupului.”
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Or. en

Amendamentul 254

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 60
Directiva 2009/138/CE
Articolul 258 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, pentru coordonarea măsurilor 
de punere în aplicare menționate la 
alineatele (1) și (2).

(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru 
coordonarea măsurilor de punere în 
aplicare menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 255

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 61
Directiva 2009/138/CE
Articolul 259 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AEAPO prezintă un raport anual 
Parlamentului European în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul …/… 
[AEAPO].

(1) AEAPO prezintă un raport anual 
Parlamentului European în conformitate cu 
articolul 50 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 256

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 62 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Verificarea se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere care ar fi 
supraveghetorul grupului dacă s-ar aplica 
criteriile enunțate la articolul 247 
alineatul (2) (denumit în continuare 
„supraveghetorul în exercițiu al 
grupului”), fie la cererea întreprinderii-
mamă sau a oricărei întreprinderi de 
asigurare și de reasigurare autorizate în 
Uniune, fie din proprie inițiativă, 
exceptând cazul în care Comisia a formulat 
anterior concluzii cu privire la echivalența
sau la echivalența temporară a țării terțe 
în cauză. Supraveghetorul în exercițiu al 
grupului cooperează cu AEAPO în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
În cadrul verificării, supraveghetorul în 
exercițiu al grupului, asistat de AEAPO, 
se consultă cu celelalte autorități de 
supraveghere în cauză înainte de a lua o 
decizie cu privire la echivalență. Decizia 
se ia în funcție de criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatul (2).
Supraveghetorul în exercițiu al grupului 
nu poate lua în ceea ce privește o țară 
terță o decizie care se află în contradicție 
cu orice altă decizie luată anterior în 
legătură cu respectiva țară terță.
În cazul în care autoritățile de 
supraveghere nu sunt de acord cu decizia
luată în conformitate cu al doilea 
paragraf, acestea pot sesiza AEAPO, 
solicitându-i asistența în conformitate cu 
articolul 19 alineatele (1)-(3) și (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 în 
termen de trei luni de la notificarea 
deciziei de către supraveghetorul în 
exercițiu al grupului. În această situație, 
AEAPO poate acționa în conformitate cu 
competențele care îi sunt conferite prin 
articolul respectiv.

Or. en
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Amendamentul 257

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 301a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute de articolele 
301b și 301c, pentru a preciza criteriile 
care trebuie utilizate pentru a evalua dacă 
regimul prudențial de supraveghere a 
grupurilor dintr-o țară terță este echivalent 
regimului prevăzut în prezentul titlu.

(2) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
preciza criteriile care trebuie utilizate 
pentru a evalua dacă regimul de 
supraveghere a grupurilor dintr-o țară terță 
este echivalent regimului prevăzut în 
prezentul titlu.

Or. en

Amendamentul 258

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 62 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/138/CE
Articolul 260 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Dacă criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) au fost 
îndeplinite de o țară terță, Comisia, în 
conformitate cu articolul 301a și asistată 
de AEAPO în conformitate cu articolul 33 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, poate decide că regimul de 
supraveghere al țării terțe respective este 
echivalent cu regimul stabilit prin 
prezentul titlu.
Aceste decizii sunt reexaminate în mod 
regulat pentru a se lua în considerare 
orice schimbări aduse regimului [...] de 
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supraveghere a grupurilor stabilit prin 
prezentul titlu și regimul [...] de 
supraveghere a grupurilor existent în 
țara terță.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
prezentul articol și asigură actualizarea 
acesteia.
Atunci când o decizie a fost adoptată de 
Comisie, în conformitate cu primul 
paragraf, în legătură cu o țară terță, 
respectiva decizie este considerată 
determinantă în scopul verificării 
menționate la alineatul (1).”

Or. en

Justificare

Procedura de reglementare trebuie adaptată la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Din 
motive de transparență, trebuie să fie făcută publică lista țărilor terțe cu regimuri 
echivalente.

Amendamentul 259

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Atunci când, printr-o decizie adoptată 
de către Comisie în conformitate cu 
alineatul (5), se stabilește că regimul de 
supraveghere aplicat într-o țară terță nu 
este echivalent temporar, se aplică 
articolul 262.
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Atunci când, printr-o decizie adoptată de 
către Comisie în conformitate cu alineatul 
(3), se stabilește că regimul de 
supraveghere aplicat într-o țară terță nu 
este echivalent, se aplică articolul 262.

Or. en

Amendamentul 260

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Fără a se aduce atingere 
alineatului (4) al doilea paragraf,
Comisia, în conformitate cu articolul 301a 
și asistată de AEAPO în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, poate 
decide, pentru o perioadă limitată, că 
regimul de supraveghere al unei țări terțe 
aplicat întreprinderilor care își au sediul 
central în respectiva țară terță este 
echivalent temporar cu regimul stabilit 
prin prezentul titlu, dacă țara terță în 
cauză îndeplinește cel puțin următoarele
condiții:

(a) țara terță și-a asumat în scris față de 
Uniunea Europeană angajamentul de a 
adapta și a aplica un regim de 
supraveghere care să poată fi considerat 
echivalent în conformitate cu alineatul 
(3), înainte de sfârșitul perioadei limitate;
(b) țara terță a elaborat un program de 
convergență în vederea îndeplinirii 
acestui angajament;
(c) au fost alocate resurse suficiente 
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pentru îndeplinirea acestui angajament;
(d) actualul regim de supraveghere din 
țara terță este bazat pe factorul de risc și 
pe evaluarea de piață a activelor și a 
pasivelor;
(e) au fost încheiate acorduri privind 
schimbul de informații confidențiale în 
materie de supraveghere, în conformitate 
cu articolul 264;
(f) se consideră că țara terță respectă 
principiile fundamentale, principiile și 
standardele adoptate de Asociația 
internațională a organismelor de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS).
Eventualele decizii legate de echivalența 
temporară țin seama de rapoartele 
elaborate de Comisie în conformitate cu 
articolul 177. Aceste decizii se revizuiesc 
periodic, pe baza rapoartelor privind 
progresele înregistrate întocmite de țara 
terță în cauză, care sunt prezentate 
Comisiei și AEAPO și evaluate de acestea 
de două ori pe an.
AEAPO publică pe site-ul său internet o 
listă a tuturor țărilor terțe menționate la 
prezentul articol și asigură actualizarea 
acesteia.
Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 301a pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
condițiile stabilite la primul paragraf.
Atunci când o decizie a fost adoptată de 
Comisie în conformitate cu primul 
paragraf în legătură cu o țară terță, 
respectiva decizie este considerată 
determinantă în scopul verificării 
menționate la alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 261

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate decide că țara terță 
respectă condițiile stabilite la alineatul (4) 
și în actul delegat în ceea ce privește 
regimurile prudențiale ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (4).

(6) Perioada menționată la alineatul (5) 
este de cinci ani de la data menționată la 
articolul 310 sau se încheie la data la
care, în conformitate cu alineatul (3), 
regimul de supraveghere al țării terțe în 
cauză este considerat echivalent cu 
regimul stabilit la prezentul titlu, dacă 
acest eveniment are loc înainte de 
expirarea perioadei de cinci ani 
menționate mai sus.

Aceste decizii se adoptă după consultarea 
Comitetului european al inspectorilor 
pentru asigurări și pensii ocupaționale și 
în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 301 
alineatul (2). Aceste decizii sunt revizuite 
în mod regulat.

Or. en

Amendamentul 262

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se adaugă următorul alineat:
„(6a) Atunci când, printr-o decizie 
adoptată în conformitate cu alineatul (5), 
se stabilește că regimul de supraveghere 
aplicat într-o țară terță este echivalent 
temporar, statele membre pot aplica 
articolul 261. AEAPO emite orientări 
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pentru a asigura aplicarea consecventă și 
coerentă de către statele membre a 
prezentului alineat până la 1 ianuarie 
2014. Statele membre depun toate 
eforturile necesare pentru a se conforma 
orientărilor respective. Dacă un stat 
membru decide să nu aplice articolul 261 
în ceea ce privește un anumit grup, niciun 
alt stat membru nu poate aplica articolul 
261 cu privire la acel grup."

Or. en

Amendamentul 263

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 63
Directiva 2009/138/CE
Articolul 262 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența supravegherii echivalente 
menționate la articolul 260, statele membre 
aplică în cazul întreprinderilor de asigurare 
și reasigurare oricare dintre următoarele:

(1) În absența supravegherii echivalente 
menționate la articolul 260 sau atunci 
când statele membre nu aplică articolul 
261 în cazul echivalenței temporare în 
conformitate cu articolul 260 
alineatul (7), statele membre aplică în 
cazul întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare oricare dintre următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea consecvenței cu amendamentul la articolul 260 alineatul (7).

Amendamentul 264

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 64 – litera a
Directiva 2009/138/CE
Articolele 218 - 235, articolele 244 - 258 și articolul 308a alineatul (9) mutatis mutandis
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(64)(a) articolele 218 - 235, articolele 244 -
258 și articolul 308a alineatul (9) mutatis 
mutandis

(64)(a) articolele 218-235 și articolele 244-
258 mutatis mutandis

Or. en

Amendamentul 265

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 67
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) La articolul 301, alineatul (3) se 
elimină.

(67) La articolul 301, alineatele (2) și (3)
se elimină.

Or. en

Justificare

Procedura de reglementare este înlocuită cu un act delegat.

Amendamentul 266

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolele 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 și 
308b pentru o perioadă de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în condițiile stabilite 
la prezentul articol.

Comisia redactează un raport privind 
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competența delegată cel târziu cu 6 luni 
înainte de încheierea perioadei de 5 ani.
Delegarea de competențe se prelungește 
automat pentru perioade de timp identice, 
exceptând cazul în care aceasta este 
revocată de Parlamentul European sau de 
Consiliu în conformitate cu articolul 
301b.

Or. en

Justificare

Formulare convenită în conformitate cu Înțelegerea comună, cu modificări privind 
calendarul (4 ani în loc de 5, 3+3 luni în loc de 2+1).

Amendamentul 267

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Delegarea de competențe menționată 
la articolele 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 și 
260 se conferă Comisiei pe o perioadă de 
patru ani de la ….*. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de patru ani.
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_____________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Formulare convenită în conformitate cu Înțelegerea comună, cu modificări privind
calendarul (4 ani în loc de 5, 3+3 luni în loc de 2+1).

Amendamentul 268

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Delegarea de competențe menționată 
la articolele 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 și 
260 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

Formulare convenită în conformitate cu Înțelegerea comună, cu modificări privind 
calendarul (4 ani în loc de 5, 3+3 luni în loc de 2+1).

Amendamentul 269

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 

(3) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 și 
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prevăzute la articolele 301b și 301c. 260 intră în vigoare numai în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de trei luni de notificarea acestuia 
către Parlamentul European și Consiliu 
sau în cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni.
Respectivul termen se prelungește cu trei 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Formulare convenită în conformitate cu Înțelegerea comună, cu modificări privind 
calendarul (4 ani în loc de 5, 3+3 luni în loc de 2+1).

Amendamentul 270

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 301b eliminat
Revocarea delegării

(1) Delegarea competenței menționată la 
articolele 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 și 
308b poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a lua o decizie cu privire la 
revocarea delegării competenței 
informează celălalt legislator și Comisia 
cel târziu cu o lună înainte de luarea 
deciziei finale, precizând competențele 
delegate care ar putea face obiectul 
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revocării, precum și motivul acesteia.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare imediat sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare. Decizia se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Text inclus la articolul 301a în conformitate cu formularea convenită.

Amendamentul 271

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 301c eliminat
Obiecții la actele delegate

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul 
delegat într-o perioadă de două luni de la 
data notificării. La inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește 
cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea 
termenului menționat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
s-a opus actului delegat, acesta se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
și intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, dacă atât Parlamentul 
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European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu intenționează să prezinte 
obiecții.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul prezintă obiecții la actul delegat 
în intervalul de timp menționat la 
alineatul (1), acesta nu intră în vigoare.
Instituția care prezintă obiecții indică 
motivele pentru care obiectează față de 
actul delegat.

Or. en

Justificare

Text inclus la articolul 301a în conformitate cu formularea convenită.

Amendamentul 272

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri tranzitorii specificate de actele 
delegate

Asigurarea și reasigurarea

Or. en

Amendamentul 273

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții tranzitorii Introducerea treptată

Or. en
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Amendamentul 274

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (1), articolul 35 alineatul (5) nu 
se aplică timp de maximum cinci ani de la 
data menționată la articolul 309 alineatul 
(1) primul paragraf.

(1) Între 1 ianuarie 2013 și 
31 decembrie 2013, întreprinderile de 
asigurare și de reasigurare și 
supraveghetorii iau toate măsurile 
necesare pentru a se conforma începând 
cu 1 ianuarie 2014 actelor cu putere de 
lege și actelor administrative naționale de 
punere în aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 275

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (2), condiția menționată la 
articolul 37 alineatul (1) litera (a), și 
anume ca autoritatea de supraveghere să 
concluzioneze că profilul de risc al 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare se abate în mod semnificativ 
de la ipotezele care stau la baza cerinței 
de capital de solvabilitate, astfel cum este 
calculată pe baza formulei standard, nu se 
aplică timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf. De asemenea, cerința de 
la articolul 37 alineatul (2), care privește 
calcularea majorărilor de capital impuse 
în temeiul articolului 37 alineatul (1) 

(2) Începând cu 1 ianuarie 2013, statele 
membre se asigură că autoritățile de 
supraveghere au competența de:
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litera (a) într-un mod care să asigure 
respectarea de către întreprindere a 
dispozițiilor articolului 101 alineatul (3), 
nu se aplică timp de maximum 10 ani de 
la data menționată la articolul 309 
alineatul (1) primul paragraf.

(a) a decide în ceea ce privește:
(i) aprobarea parametrilor specifici 
întreprinderilor în conformitate cu 
articolul 104 alineatul (7);
(ii) aprobarea fondurilor proprii auxiliare 
în conformitate cu articolul 90;
(iii) aprobarea clasificării elementelor 
fondurilor proprii menționate la articolul 
95 al treilea paragraf;
(iv) aprobarea modelelor interne integrale 
sau parțiale în conformitate cu articolul 
112;
(v) aprobarea fondurilor proprii auxiliare 
ale holdingurilor de asigurare 
intermediare în conformitate cu articolul 
226 alineatul (2);
(vi) decizia menționată la articolul 228;
(vii) aprobarea modelului intern al unui 
grup în conformitate cu articolul 231 și cu 
articolul 233;
(viii) permisiunea de a face obiectul 
articolelor 238 și 239, în conformitate cu 
articolul 236;
(b) a stabili nivelul și domeniul de 
aplicare a supravegherii la nivel de grup 
în conformitate cu secțiunile 2 și 3 din 
titlul III capitolul I;
(c) a stabili alegerea metodei de calculare 
a solvabilității la nivel de grup în 
conformitate cu articolul 220;
(d) a decide cu privire la echivalență și la 
echivalența temporară în conformitate cu 
articolele 227 și 260;
(e) a identifica supraveghetorul grupului 
în conformitate cu articolul 247;
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(f) a stabili un colegiu în conformitate cu 
articolul 248; precum și
(g) a lua deciziile menționate la articolele 
262 și 263.

Or. en

Amendamentul 276

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fără a aduce atingere articolului 
308b, începând cu 1 iulie 2013, 
întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare:

(a) calculează cerința de capital de 
solvabilitate, cerința de capital minim și 
valoarea fondurilor proprii și întocmesc 
bilanțul și contul de profit și pierderi în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive; ele pun aceste informații la 
dispoziția autorităților de supraveghere;
(b) pun la dispoziția autorităților de 
supraveghere informațiile menționate la 
articolul 35; statele membre pot acorda o 
derogare de la îndeplinirea acestor cerințe 
pentru întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare care nu îndeplinesc în 
totalitate cerința de a dispune de sisteme 
și structuri adecvate în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (5).

Or. en
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Amendamentul 277

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatele 4-9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (4), articolul 51 alineatul (1) nu 
se aplică timp de maximum 3 ani de la 
data menționată la articolul 309 alineatul 
(1) primul paragraf.

eliminat

(5) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (5), articolul 75 alineatul (1) nu 
se aplică timp de maximum 10 ani de la 
data menționată la articolul 309 alineatul 
(1) primul paragraf.
(6) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (6), articolul 76 alineatele (2), 
(3) și (5) nu se aplică timp de maximum 
10 ani de la data menționată la articolul 
309 alineatul (1) primul paragraf.
(7) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (7), articolul 94 nu se aplică 
timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.
(8) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (8), articolul 100 primul 
paragraf, articolul 101 alineatul (3), 
articolul 102 și articolul 104 nu se aplică 
timp de maximum 10 ani de la data 
menționată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.
(9) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (9), articolul 218 alineatele (2) și 
(3) nu se aplică timp de maximum 10 ani 
de la data menționată la articolul 309 
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alineatul (1) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 278

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot acorda 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare sau grupurilor de asigurare și 
de reasigurare al căror bilanț total este 
mai mic de 500 de miliarde EUR și care, 
la data menționată la articolul 310, nu 
îndeplinesc cerința de capital de 
solvabilitate o perioadă de maximum doi 
ani pentru ca acestea să se conformeze 
respectivei cerințe, cu condiția ca 
respectivele întreprinderi sau grupuri să fi 
prezentat spre aprobare autorității de 
supraveghere măsurile pe care le 
preconizează în acest scop, în 
conformitate cu articolul 138 alineatul (2) 
și cu articolul 142.

(a) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (1), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și cerințele 
tranzitorii cu privire la sistemele și 
structurile de care trebuie să dispună 
întreprinderile pentru a respecta cerințele 
legate de informațiile care trebuie 
furnizate în scopuri de supraveghere, 
precum și obligația întreprinderilor de
asigurare și reasigurare de a respecta cel 
puțin actele cu putere de lege și actele 
administrative referitoare la raportare și 

(2) Statele membre pot acorda 
întreprinderilor de asigurare și de 
reasigurare care, la data menționată la 
articolul 310, nu îndeplinesc în totalitate 
cerința de a dispune de sisteme și structuri 
adecvate în conformitate cu articolul 35 
alineatul (5) și cu articolul 55 
alineatul (1) o perioadă de maximum doi 
ani pentru ca acestea să se conformeze 
respectivei cerințe.
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la furnizarea periodică a documentelor 
necesare pentru exercitarea controlului, 
adoptate în temeiul articolului 13 din 
Directiva 2002/83/CE, al articolului 11 
din Directiva 84/641/CE și al articolului 
17 din Directiva 2005/68/CE;
(b) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (2), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă de 10 ani, 
eventualele faze ale perioadei de tranziție, 
obligația de a lua în considerare, pentru a 
decide dacă sunt respectate condițiile 
pentru impunerea unei majorări de 
capital în temeiul articolului 37 alineatul 
(1) litera (a), ipotezele aflate la baza unei 
cerințe tranzitorii de capital de 
solvabilitate prevăzute la articolul 308b 
alineatul (8) și nu pe cele aflate la baza 
cerinței de capital de solvabilitate, precum 
și modalitățile de calcul al majorării de 
capital în raport cu calibrarea și gradul de 
încredere ale cerinței tranzitorii de capital 
de solvabilitate respective, și nu în raport 
cu calibrarea și gradul de încredere ale 
cerinței de capital de solvabilitate care 
decurg din formula standard;

(3) În cursul perioadei respective, statele 
membre pot permite întreprinderilor de 
asigurare și de reasigurare care nu 
îndeplinesc în totalitate cerințele de a 
publica informațiile menționate la 
articolul 51 și la articolele 53-55 să 
publice numai informațiile pe care 
sistemele și structurile implementate le pot 
furniza.

(c) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (3), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele perioadei de 
tranziție și cerințele tranzitorii cu privire 
la sistemul de guvernanță și la măsura în 
care sistemele, funcțiile și cerințele 
menționate la articolele 41-49 pe care 
întreprinderile de asigurare și reasigurare 
trebuie să le respecte în perioada de 
tranziție, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a respecta cel puțin actele 
cu putere de lege și actele administrative 
care impun control intern și proceduri 
administrative stricte, adoptate în temeiul 
articolului 10 din Directiva 2002/83/CE, 
al articolului 9 din Directiva 84/641/CE și 
al articolului 15 din Directiva 
2005/68/CE;

(4) Statele membre pot acorda grupurilor 
de asigurare și de reasigurare care, la 
data menționată la articolul 310, nu 
îndeplinesc în totalitate cerința de a 
dispune de sisteme și structuri adecvate în 
conformitate cu articolul 254 o perioadă 
de maximum doi ani pentru ca acestea să 
se conformeze respectivei cerințe.

(d) în ceea ce privește articolul 308a (5) În cursul perioadei respective, statele 
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alineatul (4), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 3 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și eventualele 
cerințe tranzitorii referitoare la conținutul 
și momentul furnizării informațiilor care 
trebuie comunicate publicului de către 
întreprinderile de asigurare și 
reasigurare, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a publica cel puțin un 
raport care să sintetizeze, la un nivel 
ridicat, informațiile enumerate la articolul 
51 alineatul (1);

membre pot permite grupurilor de 
asigurare și de reasigurare care nu 
îndeplinesc în totalitate cerințele de a 
publica informațiile menționate la 
articolul 256 să publice numai 
informațiile pe care sistemele și 
structurile implementate le pot furniza.

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

(6) În sensul articolului 94 alineatul (1) și 
al articolului 230, elementele fondurilor 
proprii de bază care au fost emise înainte 
de data menționată la articolul 309 
alineatul (1) și care îndeplinesc 
următoarele criterii sunt incluse în 
fondurile proprii de bază de nivelul 1 
pentru o perioadă de maximum 10 ani de 
la data menționată la articolul 310:

(f) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (6), durata perioadei de tranziție 
care poate fi mai scurtă decât perioada de 
maximum 10 ani, fazele eventuale ale 
perioadei de tranziție și cerințele 
tranzitorii cu privire la metodologiile și 
ipotezele care se utilizează la calculul 
rezervelor tehnice și care se vor aplica în 
perioada de tranziție, precum și obligația 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare de a respecta cel puțin actele 
cu putere de lege și actele administrative 
pentru crearea de rezerve tehnice, 
adoptate în temeiul articolului 20 din 
Directiva 2002/83/CE, al articolului 15 
din Directiva 73/239/CE și al articolului 

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

(b) elementul este rambursabil sau 
răscumpărabil numai la alegerea 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare și nu poate include stimulente 
limitate pentru a rambursa sau a 
răscumpăra elementul respectiv înainte de 
10 ani de la data emiterii elementului 
respectiv; rambursarea sau 
răscumpărarea elementului respectiv face 
obiectul unei aprobări prealabile din 
partea autorității de supraveghere;

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

(c) elementul nu este afectat de servituți și 
nu este conectat cu o altă tranzacție care, 
în legătură cu elementul respectiv, ar 
putea conduce la o situație în care 
elementul nu îndeplinește cerințele 
stabilite la articolul 94 alineatul (2) 
primul paragraf;

(i) în ceea ce privește articolul 308a 
alineatul (9), modificări legate de 
alegerea metodei de calcul și principii 

(d) elementul este plătit în totalitate, este 
nedatat și absoarbe pierderile în mod 
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generale de calculare a solvabilității la 
nivel de grup stabilite la articolele 220-
229, 230-233 și la articolul 235 în ceea ce 
privește metodele de calcul al solvabilității 
la nivel de grup. De asemenea, actele 
delegate pot să precizeze modificările 
legate de calculul solvabilității la nivel de 
grup la care se raportează supravegherea 
la nivel de grup, conform celor 
menționate la articolul 213 alineatul (2) 
litera (c), în cazul în care nu există 
supraveghere echivalentă conform 
articolului 262. Aceste modificări aduse 
modalității de calcul al fondurilor proprii 
și al cerinței de capital de solvabilitate la 
nivel de grup rezultă din eventualele 
cerințe tranzitorii referitoare la 
clasificarea fondurilor proprii și din 
cerința de capital de solvabilitate, 
aplicabile la nivelul întreprinderilor 
individuale de asigurare și reasigurare în 
cursul perioadei de tranziție, conform 
celor menționate la articolul 308a 
alineatele (7) și (8). Actul delegat impune 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare să garanteze disponibilitatea 
fondurilor proprii eligibile în cadrul 
grupului, ținând cont de dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 308a alineatul 
(7). Fondurile proprii eligibile sunt cel 
puțin egale cu o cerință de capital de 
solvabilitate la nivel de grup care se 
calculează prin trimitere la metoda de 
calcul al cerinței tranzitorii de capital de 
solvabilitate menționate la articolul 308a 
alineatul (8) sau la valoarea cerinței 
tranzitorii de capital de solvabilitate;

continuu;

(e) elementul prevede posibilitatea 
anulării sau amânării plății dobânzii sau 
a dividendelor aferente în caz de criză 
financiară.

(j) în ceea ce privește articolul 254 
alineatul (2), modificări legate de 
informațiile care trebuie raportate 
autorităților responsabile de exercitarea 
supravegherii la nivel de grup, care 
rezultă din cerințele specifice raportării în 

(7) În sensul articolului 94 alineatul (1) și 
al articolului 230, elementele fondurilor 
proprii de bază care au fost emise înainte 
de data menționată la articolul 309 
alineatul (2) și care îndeplinesc 
următoarele criterii sunt incluse în 



PR\874812RO.doc 185/195 PE466.970v02-00

RO

scopuri de supraveghere la nivelul 
întreprinderilor individuale de asigurare 
și reasigurare aplicabile în perioada de 
tranziție menționată la articolul 308a 
alineatul (1);

fondurile proprii de bază de nivelul 2 
pentru o perioadă de maximum 10 ani de 
la data menționată la articolul 310:

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

(a) elementul este situat pe o poziție 
inferioară în raport cu creanțele datorate 
tuturor titularilor de polițe și 
beneficiarilor și creditorilor 
nesubordonați;

(b) elementul este nedatat sau are o 
scadență inițială de cel puțin cinci ani.
Data scadenței este considerată a fi prima 
posibilitate contractuală de a rambursa 
sau de a răscumpăra elementul respectiv.
Schimbul sau conversia elementului 
respectiv într-un alt element al fondurilor 
proprii de bază de cel puțin aceeași 
calitate nu sunt considerate a fi acțiuni de 
rambursare sau răscumpărare. Schimbul 
sau conversia trebuie să facă obiectul 
unei aprobări din partea autorității de 
supraveghere;
(c) elementul este rambursabil sau 
răscumpărabil numai la alegerea 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare și nu poate include stimulente 
limitate pentru a rambursa sau a 
răscumpăra elementul respectiv înainte de 
10 ani de la data emiterii elementului 
respectiv; rambursarea sau 
răscumpărarea elementului respectiv face 
obiectul unei aprobări prealabile din 
partea autorității de supraveghere;
(d) elementul nu este afectat de servituți și 
nu este conectat cu o altă tranzacție care, 
în legătură cu elementul respectiv, ar 
putea conduce la o situație în care 
elementul nu îndeplinește cerințele 
stabilite la articolul 94 alineatul (2) 
primul paragraf;
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(e) elementul este plătit în totalitate.
(8) În ceea ce privește întreprinderile de 
asigurare și de reasigurare care investesc 
în valori mobiliare tranzacționabile sau în 
alte instrumente financiare bazate pe 
creditele „reambalate” emise înainte de 1 
ianuarie 2011, cerințele menționate la 
articolul 135 alineatul 2 paragraful 1a se 
aplică de la 31 decembrie 2014, dar 
numai în cazul în care noi expuneri 
subiacente sunt adăugate sau înlocuite 
după 31 decembrie 2014.
(9) Țările terțe care aplică o legislație 
recunoscută ca fiind echivalentă cu 
dispozițiile prezentei directive pot aplica 
măsuri tranzitorii echivalente cu cele 
stabilite la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 279

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 72
Directiva 2009/138/CE
Articolul 309 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) La articolul 309 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(72) La articolul 309, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

Statele membre adoptă și publică actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma articolelor 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 și 304, 
precum și anexelor III și IV, până la 31 
decembrie 2012.

„Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 4, 10, 13, 14, 
articolului 17 alineatul (3), articolelor 18, 
23, 26-32, 34-49, 51-55, articolului 58 
alineatul (8), articolelor 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 și 304, precum și 
anexelor III și IV, până la 31 decembrie 
2012. Statele membre comunică de îndată 
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Comisiei textele acestor acte, precum și 
un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.”

Or. en

Justificare

Trebuie inclus și articolul 14 (autorizarea) și trebuie asigurată consecvența cu articolul 311.

Amendamentul 280

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 73
Directiva 2009/138/CE
Articolul 310 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) La articolul 310, data de „1 noiembrie 
2012” menționată în primul paragraf se 
înlocuiește cu data de „1 ianuarie 2013”.

(73) La articolul 310, data de „1 noiembrie 
2012” menționată în primul paragraf se 
înlocuiește cu data de „1 ianuarie 2014”.

Or. en

Amendamentul 281

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 74
Directiva 2009/138/CE
Articolul 311 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 308a și 308b se aplică de la 
1 ianuarie 2013.

Articolele 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-
22, 24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302, 305-
308, precum și anexele I, II, V, VI și VII se 
aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolele 1-3, 5-9, 11, 12, 15, 16, articolul 
17 alineatul (2), articolele 19-22, 24, 25, 
33, 57, articolul 58 alineatele (1)-(7), 
articolele 59-66, 69, 70, 73, 145, 147, 149-
161, 168-171, 174-177, 179-184, 186-189, 
191, 193-209, 267-300, 302, 305-308,
precum și anexele I, II, V, VI și VII se 
aplică de la 1 ianuarie 2014.
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Or. en

Justificare

Comisia ar trebui împuternicită să adopte măsurile necesare de punere în aplicare înainte de 
data aplicării.

Amendamentul 282

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 76
Directiva 2009/138/CE
Anexa III – partea A – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. în oricare dintre cazuri și ca 
alternativă la formele de întreprinderi de 
asigurare generală enumerate la punctele 
(1) – (28), forma de societate cooperativă 
europeană (SCE) în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului.

29. în măsura în care statul membru în 
cauză permite unei societăți cooperative 
să desfășoare activități de asigurare 
generală și ca alternativă la formele de 
întreprinderi de asigurare generală 
enumerate la punctele (1) – (28), forma de 
societate cooperativă europeană (SCE) în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 
al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 283

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 78
Directiva 2009/138/CE
Anexa III – partea B – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. în oricare dintre cazuri și ca 
alternativă la formele de întreprinderi de 
asigurare de viață enumerate la punctele 
(1) – (28), forma de societate cooperativă 
europeană (SCE) în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1435/2003.

29. în măsura în care statul membru în 
cauză permite unei societăți cooperative 
să desfășoare activități de asigurare de 
viață și ca alternativă la formele de 
întreprinderi de asigurare de viață 
enumerate la punctele (1) – (28), forma de 
societate cooperativă europeană (SCE) în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 



PR\874812RO.doc 189/195 PE466.970v02-00

RO

al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 284

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 80
Directiva 2009/138/CE
Anexa III – partea C – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. în oricare dintre cazuri și ca 
alternativă la formele de întreprinderi de 
reasigurare enumerate la punctele (1) –
(28), forma de societate cooperativă 
europeană (SCE) în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1435/2003.

29. în măsura în care statul membru în 
cauză permite unei societăți cooperative 
să desfășoare activități de reasigurare și 
ca alternativă la formele de întreprinderi de 
asigurare de viață enumerate la punctele 
(1) – (28), forma de societate cooperativă 
europeană (SCE) în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 285

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 se 
modifică după cum urmează:
La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(3) O agenție de rating de credit solicită 
înregistrarea în conformitate cu 
prezentul regulament drept condiție 
pentru a fi recunoscută în calitate de 
instituție externă de rating (ECAI), în 
conformitate cu articolul 81 din 
Directiva 2006/48/CE sau cu articolul 
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109a din Directiva 2009/138/CE, cu 
excepția cazului în care aceasta acordă 
numai ratingurile de credit menționate 
la alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Introducerea articolului 109a alineatul (1) implică modificarea Regulamentului privind 
agențiile de rating de credit în vederea asigurării consecvenței.

Amendamentul 286

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2b
Reexaminare

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la 1 
ianuarie 2014, un raport în care 
precizează dacă AES au transmis 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare și proiectele de standarde 
tehnice de punere în aplicare prevăzute în 
prezenta directivă, indiferent dacă 
transmiterea acestora este obligatorie sau 
facultativă, împreună cu propunerile 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 287

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică
actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru respectarea

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
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dispozițiilor articolului 1 alineatul (1), 
articolului 2 alineatele (3), (6), (8), (9), 
(12), (13), (24), (25), (28), (30), (32), (33), 
(39), (41)-(42), (44)-(46), (52)-(54), (56), 
(58), (61)-(62), (67), (69), (70), (71)-(80)
din prezenta directivă până cel târziu la 31 
decembrie 2012. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele respective și prezenta directivă.

conforma dispozițiilor articolului 1 
punctul 1, articolului 2 punctul 3, 
articolului 2 punctul 6, articolului 2 
punctul 8, articolului 2 punctul 9 
articolului 2 punctul 12, articolului 2 
punctul 13, articolului 2 punctul 24, 
articolului 2 punctul 25, articolului 2 
punctul 28, articolului 2 punctul 30, 
articolului 2 punctul 32, articolului 2 
punctul 33, articolului 2 punctul 37, 
articolului 2 punctele 40-43, articolului 2
punctele 45-47, articolului 2 punctele 53-
55, articolului 2 punctul 57, articolului 2 
punctul 59, articolului 2 punctele 62-63, 
articolului 2 punctul 66 și ale articolului 2 
punctele 75-80 din prezenta directivă până 
cel târziu la 31 decembrie 2012. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între actele respective și 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 288

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 2 alineatele (15) și (20) se aplică 
de la 1 ianuarie 2013.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 2 punctele 15, 20 și punctul 59a
se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 23 septembrie 2009, Comisia a adoptat trei propuneri de regulament prin care erau 
înființate autoritățile europene de supraveghere în domeniul bancar (ABE), în domeniul 
asigurărilor și al pensiilor ocupaționale (AEAPO) și în domeniul valorilor mobiliare și al 
piețelor (AEVMP). O lună mai târziu, la 26 octombrie 2009, a fost adoptată o propunere de 
directivă „omnibuz” pentru a alinia majoritatea directivelor din domeniu la noua arhitectură 
(Directiva Omnibuz I).

Întrucât noua Directivă privind desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare 
(Directiva Solvabilitate II) urma să fie publicată în scurt timp, s-a decis să se aștepte 
publicarea acesteia și să fie adoptată ulterior o a doua directivă omnibuz (Directiva Omnibuz 
II) pentru a asigura alinierea Directivei Solvabilitate II la Regulamentul AEAPO. Deși 
Directiva Solvabilitate II a fost publicată în cele din urmă la 17 decembrie 2009, Comisia a 
adoptat propunerea de directivă Omnibuz II numai la începutului lui 2011, la 15 luni de la 
adoptarea de către Comisie a propunerii Omnibuz I.

Raportorul a prezentat deja la 16 martie 2011 un document de lucru în care erau descrise 
principalele elemente ale propunerii Comisiei și care a fost discutat în cadrul reuniunii ECON 
din 21 martie 2011.

I Alinierea Directivei Solvabilitate II la Regulamentul AEAPO

1. Actele delegate, standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în 
aplicare
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura de comitologie1 trebuie 
înlocuită cu procedura actelor delegate (articolul 290 din TFUE) și cu procedura actelor de 
punere în aplicare (articolul 291 din TFUE). În temeiul acestor articole, regulamentele privind 
autoritățile europene de supraveghere introduc, de asemenea, standardele tehnice de 
reglementare și standardele tehnice de punere în aplicare.

Pentru a alinia Directiva Solvabilitate II la dispozițiile Tratatului de la Lisabona, Comisia a 
propus utilizarea actelor delegate, completate adesea cu standarde tehnice de punere în 
aplicare referitoare la aspectele procedurale. Propunerea Comisiei nu a inclus niciun standard 
tehnic de reglementare. Raportorul regretă faptul că Comisia nu și-a aliniat propunerea la 
textul adoptat al Directivei Omnibuz I în ceea ce privește alegerea actelor delegate sau de 
punere în aplicare și formulările standard legate de standardele tehnice de reglementare și de 
punere în aplicare. Pe baza Directivei Omnibuz I și a regulamentelor privind AES, raportorul 
preconizează o combinație de acte delegate și acte de punere în aplicare, conferind de 
asemenea AEAPO un rol în elaborarea standardelor tehnice de reglementare.

2. Procedura de reglementare
Comisia nu a modificat procedurile de reglementare din Directiva Solvabilitate II, care sunt 

                                               
1 Întemeiată pe articolul 202 CE și pe Decizia 1999/468/CE privind comitologia, astfel cum a fost modificată 
prin Decizia 2006/512/CE.
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toate legate de deciziile de stabilire a echivalenței regimurilor din țări terțe individuale. Și 
aceste dispoziții trebuie adaptate la Tratatul de la Lisabona. În vederea asigurării controlului 
parlamentar, raportorul sugerează ca procedura de reglementare să fie înlocuită cu procedura 
actelor delegate.

3. Medierea de către AEAPO
Propunerea Comisiei conferă AEAPO o competență de mediere cu caracter obligatoriu, așa 
cum este stabilită la articolul 19 din Regulamentul AEAPO. Vechile proceduri de consultare a 
CEIOPS, fără caracter obligatoriu, sunt transformate într-o procedură de mediere cu caracter 
obligatoriu și sunt adăugate noi proceduri de mediere. Raportorul consideră că este necesară o 
raționalizare a procedurilor. Raportorul introduce competențe suplimentare de mediere pentru 
AEAPO în cazul în care supraveghetorul grupului stabilește existența unor regimuri 
echivalente în țările terțe.

În ceea ce privește deciziile la nivel de grup, raportorul propune recunoașterea rolului 
AEAPO în colegiul supraveghetorilor, astfel cum se prevede în Regulamentul AEAPO.

În ceea ce privește procedurile de luare a deciziilor în care este implicat supraveghetorul 
grupului, articolul 44 din Regulamentul AEAPO prevede o procedură de votare modificată, în 
cazul în care AEAPO este în măsură să respingă decizia luată de supraveghetorul grupului.
Raportorul clarifică procedura de urmat în cazul în care decizia de mediere luată de AEAPO 
este respinsă de o minoritate de blocare a reprezentanților în Consiliul supraveghetorilor al 
AEAPO.

4. Directiva privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (Directiva IFPO)
Directiva Solvabilitate II conține modificări la Directiva IFPO, inclusiv posibilitatea de a 
adopta măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura de reglementare cu control.
Raportorul consideră că este necesară o adaptare la dispozițiile Tratatului de la Lisabona, 
având în vedere faptul că propunerea de revizuire a Directivei IFPO, deși anunțată de 
Comisie, nu a fost încă prezentată.

5. Directiva privind intermedierea de asigurări
Se preconizează că Directiva privind intermedierea de asigurări va fi revizuită de Comisie în 
2012. Raportorul propune însă să se confere deja un rol AEAPO în această directivă pentru a 
face cunoscut interesul Parlamentului încă de la început.

II Modificări ale Directivei Solvabilitate II

1. Prima de lipsă de lichiditate menționată la articolul 77a coroborat cu articolul 86
În propunerea Comisiei se preconizează includerea unei prime de lipsă de lichiditate în 
structura la termen a ratei dobânzii fără risc în cazul în care AEAPO constată probleme de 
lichiditate pe piață. Raportorul regretă faptul că Comisia nu a specificat condițiile de aplicare 
a unei astfel de prime, permițând astfel ca alegeri politice importante să fie făcute la nivelul 
actelor delegate. Raportorul consideră că AEAPO ar trebui să joace un rol important în 
elaborarea unei formule prin care să fie identificată valoarea primei de lipsă de lichiditate.
Raportorul sugerează să fie stabilit un prag pentru a se evita situația în care sunt luate în calcul 
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procentaje foarte mici, care ar putea reprezenta anomalii ale pieței sau erori de măsurare. De 
asemenea, AEAPO ar trebui să contribuie la identificarea pasivelor cu grad mare de 
nelichiditate pentru a defini în mod și mai precis sfera de aplicare a primei de lipsă de 
lichiditate.  Deciziile cu privire la aplicarea primei ar trebui să țină de competența statelor 
membre, permițându-le astfel să aplice un regim mai strict de calculare a rezervelor tehnice.

Ținând seama de discuțiile din Consiliu, Comisia a adaptat propunerea legată de prima de 
lipsă de lichiditate, înlocuind-o cu o primă anticiclică și cu o primă de congruență. Această 
adaptare nu a fost transmisă în mod oficial Parlamentului European. Raportorul a decis să se 
concentreze pe revizuirea propunerii inițiale a Comisiei, ținând seama și de faptul că prima de 
lipsă de lichiditate este singurul concept de primă deja testat în Al cincilea studiu de impact 
cantitativ.

2. Formula standard menționată la articolul 109a coroborat cu articolul 111
Comisia a propus ca AEAPO să furnizeze inputuri tehnice armonizate pentru formula 
standard. În opinia Comisiei, acest lucru include o evaluare de către AEAPO a eligibilității 
instituțiilor externe de evaluare a creditului. Raportorul sugerează să fie aduse clarificări 
pentru a se evita o suprapunere cu Regulamentul privind agențiile de credit și pentru a se 
consolida consecvența cu Directiva CRD. Comitetul comun ar trebui să joace un rol principal 
pentru a evita situațiile în care AES adoptă decizii divergente în ceea ce privește aceeași 
instituție externă de evaluare a creditului.

3. Situația de scădere excepțională pe piețele financiare menționată la articolul 138 
coroborat cu articolul 143
În situația unei scăderi excepționale pe piețele financiare, perioada de redresare pentru 
întreprinderile de asigurare și de reasigurare care nu îndeplinesc cerința de capital de 
solvabilitate poate fi prelungită. Raportorul salută faptul că propunerea Comisiei conține 
acum o definiție a situației de scădere excepțională pe piețele financiare. Ar trebui clarificat 
faptul că AEAPO determină existența unei situații de scădere excepțională pe piețele 
financiare nu numai la cerere, ci și din proprie inițiativă. Raportorul a adăugat o procedură de 
consultare cu CERS.

4. Echivalența regimurilor de supraveghere din țările terțe
Directiva Solvabilitate II conține dispoziții privind deciziile de stabilire a echivalenței la 
articolele 172, 227 și 260. Comisia sugerează să fie suspendate efectele unei decizii negative 
în materie de echivalență pentru o perioadă de cinci ani.

Raportorul definește criteriile care trebuie îndeplinite pentru stabilirea unei perioade de cinci 
ani de echivalență temporară. Decizia privind echivalența temporară este luată de Comisie, 
asistată de AEAPO. Țările terțe în cauză ar trebui să fie obligate să prezinte rapoarte privind 
progresele înregistrate din șase în șase luni. Din motive de transparență, AEAPO ar trebui să 
publice lista țărilor ale căror regimuri sunt considerate echivalente și echivalente temporar.

5. Societatea cooperativă europeană ca formă juridică
Raportorul este de acord cu recunoașterea specifică în fiecare stat membru a societății 
cooperative europene.

6. Introducerea treptată
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Raportorul nu intenționează să amâne data de transpunere a proiectului Solvabilitate II.  Este 
însă rezonabilă asigurarea unei tranziții line către cerințele impuse de Directiva Solvabilitate 
II, pentru a ține seama nu numai de întreprinderile mici și mijlocii, ci și de gradul de pregătire 
a autorităților de supraveghere. Din acest motiv, raportorul propune o introducere treptată în 
2013, în care sunt incluse deja procedurile de aprobare, și, începând cu 2013, aplicarea unor 
dispoziții privind informațiile importante în materie de supraveghere 

7. Măsurile tranzitorii prevăzute la articolele 308a și 308b
În propunerea Comisiei sunt preconizate o serie de măsuri tranzitorii. Acestea sunt introduse 
prin acte delegate care precizează durata perioadei tranzitorii, etapele perioadei respective și 
măsurile tranzitorii care trebuie respectate de întreprinderile de asigurare și de reasigurare 
între timp.

În opinia raportorului, măsurile tranzitorii ar trebui reduse la strictul necesar și ar trebui 
stabilite în întregime în directiva-cadru, astfel încât părțile interesate să nu fie lipsite de 
informații cu privire la impactul general, lucru care s-ar fi întâmplat în condițiile stabilite de 
propunerea inițială a Comisiei.  

III Alinierea suplimentară a Directivei privind prospectul la AEVMP
Raportorul a aliniat textul referitor la standardele tehnice de reglementare la textul convenit 
din Directiva Omnibuz I. Pentru a reduce sarcina administrativă, raportorul sugerează ca 
autoritatea din statul membru de origine să dispună de un rol important în comunicarea 
condițiilor definitive către AEVMP și către autoritatea competentă din statul membru gazdă.

IV Concluzii
Raportorul consideră că aproape toate punctele menționate anterior sunt rezultatul unor 
adaptări tehnice ale propunerii, astfel încât textul să fie complet, consecvent și coerent. Sunt 
așteptate însă dezbateri cu caracter politic mai pronunțat în ceea ce privește prima de lipsă de 
lichiditate, echivalența regimurilor din țările terțe, introducerea treptată și măsurile tranzitorii.


