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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/   /EF
af

om sanering og likvidation af forsikringsselskaber

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og
artikel 55,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 71 af 19.3.1987, s. 5 og EFT C 253 af 6.10.1989, s. 3.
2 EFT C 319 af 30.11.1987, s. 10.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 15.3.1989 (EFT C 96 af 17.4.1989, s. 99), bekræftet den

2.12.1993, Rådets fælles holdning af                (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-
Parlamentets afgørelse af                  (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved
lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring1, suppleret ved direktiv 92/49/EØF2, og Rådets første direktiv 79/267/EØF af
5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang
til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed3, suppleret ved direktiv 92/96/EØF4, fast-
sætter, at den tilsynsførende myndighed i hjemlandet giver forsikringsselskaber én enkelt tilla-
delse. Med denne ene tilladelse kan et forsikringsselskab udøve sine aktiviteter i Fællesskabet via
et forretningssted eller frit levere tjenesteydelser uden yderligere tilladelse fra værtsstaten og
alene under tilsyn af hjemlandets tilsynsmyndigheder.

(2) De forsikringsdirektiver, som fastsætter bestemmelser om én tilladelse til forsikringsselskaber for
hele Fællesskabet, indeholder ikke regler om samordning i tilfælde af likvidation. Rådets forord-
ning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs5 finder udtrykkeligt ikke anvendelse på
forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner. Samordnede regler på fællesskabsplan for
likvidation af forsikringsselskaber kan bidrage til, at det indre marked og kreditorbeskyttelsen
fungerer korrekt.

                                                
1 EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

95/26/EF (EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7).
2 Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative

bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om
ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT
L 228 af 11.8.1992, s. 1).

3 EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1. Senest ændret ved direktiv 95/26/EF.
4 Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative

bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændring af direktiv
79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) (EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1).

5 EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.
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(3) Der bør også fastsættes samordnede regler for at sikre, at de saneringsforanstaltninger, som den

kompetente myndighed i en medlemsstat træffer med henblik på at bevare eller genoprette et for-

sikringsselskabs finansielle soliditet og for i så høj grad som muligt at forebygge en likvidation,

får fuld virkning inden for Fællesskabet. De saneringsforanstaltninger, som er omfattet af dette

direktiv, er dem, som berører andre parters end selve forsikringsselskabets bestående rettighe-

der. De foranstaltninger, som er fastsat i artikel 20 i direktiv 73/239/EØF og artikel 24 i

direktiv 79/267/EØF, falder inden for direktivets anvendelsesområde, hvis de er omfattet af

definitionen af saneringsforanstaltninger.

(4) Dette direktiv har en fællesskabsdimension, der berører forsikringsselskaber som defineret i

direktiv 73/239/EØF og 79/267/EØF med vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet, EF-filialer

af forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i tredjelande og kreditorer med bopæl i

Fællesskabet. Dette direktiv vedrører ikke virkningerne af saneringsforanstaltninger og likvida-

tion i forhold til tredjelande.

(5) Dette direktiv vedrører likvidation, uanset om den er baseret på insolvens, og uanset om den er

frivillig eller tvungen. Dette direktiv finder anvendelse på kollektive procedurer som defineret i

hjemlandets lovgivning i overensstemmelse med artikel 9, som medfører, at et forsikringssel-

skabs aktiver realiseres, og at provenuet heraf udloddes. Likvidation, som, uden at være baseret

på insolvens, indebærer, at der opstilles en rangorden for fyldestgørelse af forsikringskrav i over-

ensstemmelse med artikel 10, bør også være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Når

de ansatte i et forsikringsselskab fremsætter fordringer, som har forbindelse med arbejdsaftaler

eller arbejdsforhold, bør en national løngarantifond kunne indtræde i deres rettigheder. En sådan

indtræden bør i overensstemmelse med dette direktivs principper være omfattet af behandlingen i

henhold til hjemlandets lov (lex concursus). Bestemmelserne i dette direktiv bør efter omstæn-

dighederne finde anvendelse på de forskellige former for likvidation.
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(6) Vedtagelsen af saneringsforanstaltninger udelukker ikke, at der indledes en likvidation. Likvida-

tionen kan indledes, uden at der er truffet saneringsforanstaltninger, eller efter at sådanne foran-

staltninger er vedtaget, og den kan afsluttes med en tvangsakkord eller andre tilsvarende foran-

staltninger, herunder saneringsforanstaltninger.

(7) Definitionen af filial tager i overensstemmelse med de eksisterende principper for konkurs hen-

syn til forsikringsselskabets status som én juridisk person. Hjemlandets lov bør bestemme, hvor-

ledes de aktiver og passiver, som indehaves af uafhængige personer, der har fast bemyndigelse til

at handle som befuldmægtigede for forsikringsselskabet, skal behandles i forbindelse med et for-

sikringsselskabs likvidation.

(8) Der bør skelnes mellem kompetente myndigheder med hensyn til saneringsforanstaltninger og

likvidation og tilsynsmyndigheder for forsikringsselskaber. De kompetente myndigheder kan

være administrative eller retslige myndigheder afhængig af medlemsstaternes lovgivning. Dette

direktiv har ikke til formål at harmonisere national lovgivning vedrørende fordeling af kompe-

tence mellem sådanne myndigheder.

(9) Dette direktiv søger ikke at harmonisere lovgivningen om saneringsforanstaltninger og likvida-

tion, men tilsigter at sikre gensidig anerkendelse af medlemsstaternes saneringsforanstaltninger

for og likvidation af forsikringsselskaber samt det nødvendige samarbejde. Denne gensidige

anerkendelse gennemføres i dette direktiv via principperne om enhed, universalitet, samordning,

offentlighed, ensartet behandling og beskyttelse af forsikringskreditorer.



8975/3/00 REV 3 BB/pg 5
DG C II   DA

(10) Afgørelser om likvidation af forsikringsselskaber bør alene kunne træffes af de kompetente

myndigheder i hjemlandet (enhedsprincippet). Likvidationen bør have virkning i hele Fællesska-

bet og bør anerkendes af alle medlemsstaterne. Alle forsikringsselskabets aktiver og passiver bør

generelt inddrages i likvidationen (universalprincippet).

(11) Afgørelsen om likvidation af et forsikringsselskab, om selve likvidationsbehandlingen og dennes

materielle og processuelle virkninger for de berørte personer og retsforhold bør være underlagt

hjemlandets lov, medmindre andet er fastsat i dette direktiv. Alle betingelser for indledning,

afvikling og afslutning af likvidationen bør i princippet bestemmes af hjemlandets lov. Dette

direktiv indeholder for at lette dets gennemførelse en ikke-udtømmende liste over aspekter, som

navnlig er underlagt den generelle regel om anvendelse af hjemlandets lov.

(12) Tilsynsmyndighederne i hjemlandet og i alle andre medlemsstater bør straks underrettes om

indledningen af en likvidation (princippet om samordning).
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(13) Det er yderst vigtigt, at forsikrede personer, forsikringstagere, begunstigede og enhver skadelidt,

som har ret til at rejse krav direkte mod forsikringsselskabet som følge af forsikringstransaktio-

ner, er beskyttet i forbindelse med likvidationen. Denne beskyttelse bør ikke omfatte fordringer,

som ikke følger af forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler eller forsikringstransaktioner, men

af et civilretligt ansvar, som en befuldmægtiget har udløst under forhandlinger, og som denne i

henhold til den lovgivning, som gælder for forsikringsaftalen eller forsikringstransaktionen, ikke

selv hæfter for i forbindelse med den pågældende aftale eller transaktion. Med henblik herpå bør

medlemsstaterne sikre forsikringskreditorer en særlig behandling ved anvendelse af én af de to

mulige metoder, som er fastsat i dette direktiv. Medlemsstaterne kan vælge mellem at give for-

sikringskrav absolut forrang for andre fordringer i forhold til aktiver, som udgør de forsikrings-

mæssige hensættelser, eller en særlig forrang ved fyldestgørelse i forsikringsselskabets aktiver,

som kun skal vige for fordringer vedrørende løn, social sikring, skatter og tinglige rettigheder.

Ingen af de to metoder i dette direktiv forhindrer en medlemsstat i at indføre en rangorden mel-

lem forskellige kategorier af forsikringskrav.

(14) Direktivet bør sikre en passende balance mellem beskyttelsen af forsikringskreditorer og andre

priviligerede kreditorer, som er beskyttet i medlemsstaternes lovgivning, men ikke harmonisere

medlemsstaternes forskellige ordninger vedrørende kreditorers forrang.

(15) De to mulige metoder til behandling af forsikringskrav anses stort set for ækvivalente. Den første

metode sikrer, at aktiver, som udgør de tekniske reserver, anvendes til dækning af forsikrings-

krav, og den anden metode sikrer forsikringskrav en plads i kreditorrangordenen, så de ikke kun

skal dækkes af de aktiver, som udgør de tekniske reserver, men af alle forsikringsselskabets akti-

ver.
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(16) Medlemsstater, som med henblik på beskyttelse af forsikringskreditorer vælger den metode, der

giver absolut forrang for forsikringskrav i forhold til aktiver, som udgør de forsikringsmæssige

hensættelser, bør kræve, at forsikringsselskaberne udarbejder og ajourfører et særligt register

over sådanne aktiver. Et sådant register er et nyttigt instrument til at identificere de aktiver, der

anvendes til fyldestgørelse af sådanne fordringer.

(17) For at styrke ækvivalensen mellem de to metoder til behandling af forsikringskrav bør dette

direktiv fastsætte, at de medlemsstater, som anvender metoden i artikel 10, stk. 1, litra b, af

ethvert forsikringsselskab forlanger, at de fordringer, som i henhold til metoden kan have for-

rang for forsikringskrav, og som er registreret i forsikringsselskabets regnskaber, til enhver tid

og uafhængigt af en eventuel likvidation modsvares af aktiver, som i henhold til de gældende

forsikringsdirektiver udgør de forsikringsmæssige hensættelser.

(18) Hjemlandet bør kunne bestemme, at når en garantifond, som er oprettet i hjemlandet, er ind-

trådt i forsikringskreditorers rettigheder, kan denne fonds fordringer ikke behandles som for-

sikringskrav i henhold til dette direktiv.

(19) Indledningen af en likvidation bør medføre inddragelse af forsikringsselskabets tilladelse til at

drive virksomhed, medmindre denne tilladelse allerede er inddraget.
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(20) Afgørelsen om indledning af en likvidation, som i overensstemmelse med universalprincippet

kan have virkning i hele Fællesskabet, bør offentliggøres på passende måde inden for Fælles-

skabet. En sådan afgørelse bør, for at beskytte de berørte parter, offentliggøres i overens-

stemmelse med de procedurer, som gælder i hjemlandet, samt i De Europæiske Fællesskabers

Tidende og desuden på andre måder, som de andre medlemsstaters tilsynsmyndigheder har

fastsat inden for deres respektive områder. Ud over offentliggørelse af afgørelsen bør kendte

kreditorerne med bopæl i Fællesskabet underrettes individuelt om afgørelsen, og denne under-

retning bør mindst indeholdt de elementer, der er fastsat i direktivet. Likvidatorerne bør også

holde kreditorerne regelmæssigt underrettet om likvidationens forløb.

(21) Kreditorerne bør i en likvidation have ret til at anmelde fordringer eller skriftligt indgive

bemærkninger til fordringerne. Fordringer fra kreditorer, som har bopæl i en anden medlems-

stat end hjemlandet, bør behandles på samme måde som tilsvarende fordringer i hjemlandet

uden nogen forskel på grundlag af nationalitet eller bopæl (princippet om ensartet behand-

ling).

(22) Ifølge dette direktiv bør principper, der svarer til dem, som gælder for likvidation finde

anvendelse på saneringsforanstaltninger, som er vedtaget af en kompetent myndighed i en

medlemsstat. Offentliggørelse af sådanne saneringsforanstaltninger bør begrænses til tilfælde,

hvor andre parter end forsikringsselskabet selv kan iværksætte appel i hjemlandet. Når sane-

ringsforanstaltningerne udelukkende berører rettigheder, som tilhører et forsikringsselskabs

aktionærer, medlemmer eller ansatte i deres egenskab heraf, bør de kompetente myndigheder

fastsætte, hvordan de parter, der er berørt af sådanne saneringsforanstaltninger, skal underret-

tes i overensstemmelse med den relevante lovgivning.
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(23) Dette direktiv fastsætter koordinerede regler for afgørelsen af, hvilken lovgivning der gælder

for saneringsforanstaltninger for og likvidation af forsikringsselskaber. Dette direktiv søger

ikke at fastlægge internationale privatretlige regler for afgørelsen af, hvilken lovgivning der

gælder for aftaler og andre retsforhold. Dette direktiv søger især ikke at regulere, hvilke regler

der gælder for aftalers gyldighed, parternes rettigheder og forpligtelser samt fastlæggelse af

gældens størrelse.

(24) Hovedreglen i direktivet er, at saneringsforanstaltninger og likvidation er underlagt hjemlan-

dets lov, men for at beskytte berettigede forventninger og sikkerheden i forbindelse med disse

transaktioner i andre medlemsstater end hjemlandet, bør der fastsættes en række undtagelser.

Disse undtagelser bør vedrøre virkningerne af saneringsforanstaltninger og likvidation for

visse aftaler og rettigheder, tredjemands tinglige rettigheder, ejendomsforbehold, modregning,

regulerede markeder, handlinger, som kan skade kreditorerne, erhvervende tredjemand og

verserende retssager.

(25) Den undtagelse med hensyn til virkningerne af saneringsforanstaltninger og likvidation for
visse aftaler og rettigheder, som er fastsat i artikel 19, bør begrænses til de anførte virkninger
og bør ikke omfatte andre spørgsmål i forbindelse med saneringsforanstaltninger og likvida-
tion som f.eks. anmeldelse, efterprøvelse, anerkendelse og rangorden af fordringer i forbin-
delse med sådanne aftaler og rettigheder, som bør være omfattet af hjemlandets lov.

(26) Virkningerne af saneringsforanstaltninger og likvidation for en verserende retssag bør som en
undtagelse fra anvendelsen af hjemlandets lov bestemmes af lovgivningen i den medlemsstat,
hvor der verserer en retssag vedrørende et aktiv eller en rettighed, som forsikringsselskabet
har mistet. Virkningerne af sådanne foranstaltninger og behandlinger for individuel tvangs-
fuldbyrdelse som følge af disse retssager bør bestemmes af hjemlandets lov i overensstem-
melse med direktivets hovedregel.
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(27) Alle, der modtager eller giver oplysninger som led i den i direktivet fastsatte høringsproce-
dure, bør være underlagt tjenstlig tavshedspligt på samme måde som fastlagt i artikel 16 i
direktiv 92/49/EØF og artikel 15 i direktiv 92/96/EØF, med undtagelse af de retslige myndig-
heder, som er omfattet af særlige nationale bestemmelser.

(28) Udelukkende med henblik på anvendelsen af dette direktivs bestemmelser på saneringsforan-
staltninger og likvidation i forbindelse med de i medlemsstaterne beliggende filialer af forsik-
ringsselskaber, som har vedtægtsmæssigt hjemsted i et tredjeland, bør hjemlandet defineres
som den medlemsstat, hvor filialen er beliggende, og tilsynsmyndighederne og de kompetente
myndigheder som myndighederne i denne medlemsstat.

(29) Når et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Fællesskabet har filialer i
mere end én medlemsstat, bør hver filial ved anvendelsen af dette direktiv behandles som en
selvstændig enhed. I så fald bør de kompetente myndigheder og tilsynsmyndighederne i disse
medlemsstater bestræbe sig på at samordne deres aktioner –
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på saneringsforanstaltninger for og likvidation af forsikrings-

selskaber.

2. Dette direktiv finder, i det omfang der er fastsat i artikel 30, også anvendelse på saneringsfor-

anstaltninger for og likvidation af de på Fællesskabets område beliggende filialer af et forsikrings-

selskab, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted uden for Fællesskabet.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "forsikringsselskab": et selskab, som har fået administrativ tilladelse i overensstemmelse med

artikel 6 i direktiv 73/239/EØF eller artikel 6 i direktiv 79/267/EØF

b) "filial": den permanente tilstedeværelse på en anden medlemsstats område end hjemlandets af

et forsikringsselskab, som driver forsikringsvirksomhed
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c) "saneringsforanstaltninger": foranstaltninger, som indebærer indgriben fra administrative

organers eller retslige myndigheders side, som har til formål at bevare eller genoprette et for-

sikringsselskabs finansielle situation, og som berører andre parters end selve forsikringssel-

skabets bestående rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, foranstaltninger, som inde-

bærer mulighed for betalingsstandsning, udsættelse af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

eller nedbringelse af fordringerne

d) "likvidation": en kollektiv procedure, som medfører, at et forsikringsselskabs aktiver realise-

res, og at provenuet heraf i givet fald udloddes blandt kreditorerne, selskabsdeltagerne eller

medlemmerne, og som nødvendigvis indebærer en eller anden form for indgriben fra en

medlemsstats retslige eller administrative myndigheder, herunder afslutning af den kollektive

procedure med en tvangsakkord eller en anden tilsvarende foranstaltning, uanset om den er

baseret på insolvens, og uanset om den er frivillig eller tvungen

e) "hjemland": den medlemsstat, hvor et forsikringsselskab har fået sin tilladelse i overensstem-

melse med artikel 6 i direktiv 73/239/EØF eller artikel 6 i direktiv 79/267/EØF

f) "værtsland": den anden medlemsstat end hjemlandet, hvor et forsikringsselskab har en filial

g) "kompetente myndigheder": de administrative eller retslige myndigheder i medlemsstaterne,

som er kompetente med hensyn til saneringsforanstaltninger eller likvidation

h) "tilsynsmyndigheder": de myndigheder, som er kompetente i henhold til artikel 1, litra k), i

direktiv 92/49/EØF og artikel 1, litra l), i direktiv 92/96/EØF
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i) "administrator": enhver person eller ethvert organ, som er udpeget af de kompetente myndig-

heder med henblik på at administrere saneringsforanstaltninger

j) "likvidator": enhver person eller ethvert organ, som er udpeget af de kompetente myndigheder

eller i givet fald af et forsikringsselskabs vedtægtsmæssige organer med henblik på at admini-

strere likvidationer

k) "forsikringskrav": ethvert beløb, som et forsikringsselskab skylder forsikrede, forsikringsta-

gere, begunstigede eller enhver skadelidt, der har mulighed for at rejse krav direkte mod for-

sikringsselskabet, og som følger af en forsikringsaftale eller en transaktion som omhandlet i

artikel 1, stk. 2 og 3, i direktiv 79/267/EØF i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed,

herunder de beløb, som er hensat til førnævnte personer, når det skyldige beløb ikke kan

opgøres på grund af ukendte faktorer. De præmier, som et forsikringsselskab skylder som

følge af, at disse forsikringsaftaler og transaktioner ikke er blevet indgået eller er blevet

annulleret i overensstemmelse med den lov, der finder anvendelse på sådanne aftaler eller

transaktioner, inden indledningen af likvidationen, betragtes også som forsikringskrav.

AFSNIT II

SANERINGSFORANSTALTNINGER

Artikel 3

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på de saneringsforanstaltninger, som er defineret i

artikel 2, litra c).
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Artikel 4

Vedtagelse af saneringsforanstaltninger - Lovgivning, der finder anvendelse

1. Kun hjemlandets kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om saneringsforanstaltninger

for et forsikringsselskab, herunder for dets filialer i andre medlemsstater. Saneringsforanstaltninger

udelukker ikke, at der indledes likvidation i hjemlandet.

2. Saneringsforanstaltninger er underlagt hjemlandets love og administrative bestemmelser og

procedurer, medmindre andet er fastsat i artikel 19-26.

3. Saneringsforanstaltninger har uden videre fuld retsvirkning i hele Fællesskabet efter den

pågældende medlemsstats lovgivning, også over for tredjemand i andre medlemsstater, uanset om

de andre medlemsstaters lovgivning ikke indeholder bestemmelser om sådanne saneringsforanstalt-

ninger eller, alternativt, at betingelserne for at anvende dem ikke er opfyldt.

4. Saneringsforanstaltninger har retsvirkning i hele Fællesskabet, så snart de har retsvirkning i

den medlemsstat, hvor de er truffet.

Artikel 5

Underretning af tilsynsmyndighederne

De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter straks tilsynsmyndighederne i hjemlandet om

enhver beslutning om saneringsforanstaltninger, om muligt inden de vedtager sådanne foranstalt-

ninger og ellers umiddelbart derefter. Tilsynsmyndighederne i hjemlandet underretter straks til-

synsmyndighederne i de øvrige medlemsstater om beslutningen om at vedtage saneringsforanstalt-

ninger, herunder om de mulige konkrete følger af de pågældende foranstaltninger.
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Artikel 6

Offentliggørelse

1. Såfremt det i hjemlandet er muligt at anke afgørelsen om saneringsforanstaltninger, skal

hjemlandets kompetente myndigheder, administrator eller enhver anden person, som i hjemlandet er

bemyndiget dertil, offentliggøre afgørelsen om indledning af en saneringsforanstaltning i overens-

stemmelse med de procedurer for offentliggørelse, som gælder i hjemlandet, og desuden snarest

muligt offentliggøre et uddrag af det dokument, hvori saneringsforanstaltningen er hjemlet, i De

Europæiske Fællesskabers Tidende. Tilsynsmyndighederne i de øvrige medlemsstater, som er ble-

vet underrettet om afgørelsen om indledning af en saneringsforanstaltning, jf. artikel 5, kan sikre, at

en sådan afgørelse offentliggøres på deres område på en måde, de finder passende.

2. Offentliggørelsen i henhold til stk. 1 skal også indeholde oplysninger om hjemlandets kom-

petente myndighed, hvilken lovgivning der finder anvendelse, jf. artikel 4, stk. 2, og i givet fald den

udpegede likvidator. Offentliggørelsen skal finde sted på det eller et af de officielle sprog i den

medlemsstat, hvor oplysningerne offentliggøres.

3. Saneringsforanstaltningerne træder i kraft uden hensyn til bestemmelserne om offentliggø-

relse i stk. 1 og 2 og har fuld retsvirkning over for kreditorerne, medmindre de kompetente myndig-

heder i hjemlandet eller den dér gældende lov fastsætter andet.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse, når saneringsforanstaltningerne udelukkende berører

rettigheder, som tilhører et forsikringsselskabs aktionærer, medlemmer eller ansatte i deres egen-

skab heraf, medmindre andet er fastsat i den lovgivning, som finder anvendelse på disse sanerings-

foranstaltninger. De kompetente myndigheder fastsætter, hvorledes de parter, der er berørt af

sådanne saneringsforanstaltninger, skal underrettes i overensstemmelse med den relevante lovgiv-

ning.
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Artikel 7

Underretning af kendte kreditorer - Ret til at anmelde fordringer

1. Hvis hjemlandets lov kræver, at en fordring skal anmeldes for at blive anerkendt, eller fore-

skriver, at kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted i denne med-

lemsstat skal underrettes om en saneringsforanstaltning, underretter hjemlandets kompetente myn-

digheder eller administratoren ligeledes de kendte kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller

vedtægtsmæssigt hjemsted i en anden medlemsstat, efter de nærmere bestemmelser i artikel 15 og

artikel 17, stk. 1.

2. Hvis hjemlandets lovgivning giver kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægts-

mæssigt hjemsted i denne medlemsstat ret til at anmelde deres fordringer eller indgive bemærknin-

ger til fordringerne, har kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted i

en anden medlemsstat den samme ret til at anmelde fordringer eller indgive bemærkninger efter de

nærmere bestemmelser i artikel 16 og artikel 17, stk. 2.

AFSNIT III

LIKVIDATION

Artikel 8

Indledning af likvidation - Underretning af tilsynsmyndighederne

1. Kun de kompetente myndigheder i hjemlandet kan træffe afgørelse om indledning af likvida-

tion af et forsikringsselskab, herunder dets filialer i andre medlemsstater. En sådan afgørelse kan

træffes, uden at der eller efter at der er vedtaget saneringsforanstaltninger.
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2. En afgørelse vedtaget i henhold til hjemlandets lov om indledning af likvidation af et forsik-

ringsselskab, herunder dets filialer i andre medlemsstater, anerkendes uden videre på alle de øvrige

medlemsstaters område og får retsvirkning dér, så snart den får retsvirkning i den medlemsstat, hvor

likvidationen indledes.

3. Tilsynsmyndighederne i hjemlandet underrettes straks om afgørelsen om at indlede likvida-

tion, om muligt inden den indledes og ellers umiddelbart derefter. Tilsynsmyndighederne i hjem-

landet underretter straks tilsynsmyndighederne i de øvrige medlemsstater om afgørelsen om at ind-

lede likvidation, herunder de mulige konkrete følger af den pågældende likvidation.

Artikel 9

Den lovgivning, der finder anvendelse

1. Afgørelsen om at indlede likvidation af et forsikringsselskab, likvidationsbehandlingen og

dennes retsvirkninger er underlagt hjemlandets love og administrative bestemmelser og procedurer,

medmindre andet er fastsat i artikel 19-26.

2. Hjemlandets lov fastlægger navnlig:

a) hvilke aktiver der indgår i boet, og hvordan der skal forholdes med hensyn til aktiver, som er

erhvervet af forsikringsselskabet efter indledningen af likvidationen

b) forsikringsselskabets og likvidators respektive beføjelser
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c) på hvilke betingelser der kan foretages gyldig modregning

d) likvidationens følger for løbende aftaler, som forsikringsselskabet er part i

e) likvidationens følger for søgsmål, som enkeltstående kreditorer har indledt, bortset fra verse-

rende retssager, jf. artikel 26

f) de fordringer der skal anmeldes i forsikringsselskabets bo, og hvordan der skal forholdes med

hensyn til fordringer, som er opstået efter indledningen af likvidationen

g) reglerne for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer

h) reglerne for udlodning af provenuet ved realisation af aktiverne, rangordenen, samt hvilke

rettigheder de kreditorer har, som har opnået delvis fyldestgørelse efter indledningen af likvi-

dationen på grundlag af en tinglig rettighed eller ved modregning

i) betingelserne for og virkningerne af afslutningen af likvidationen, navnlig ved tvangsakkord

j) kreditorers rettigheder efter afslutningen af likvidationen

k) hvem der skal betale omkostninger og udgifter i forbindelse med likvidationen

l) reglerne for nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige

kreditorer.
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Artikel 10

Behandling af forsikringskrav

1. Medlemsstaterne sikrer, at forsikringskrav har forrang for andre fordringer mod forsikrings-

selskabet efter en af eller begge følgende metoder:

a) Forsikringskrav skal med hensyn til aktiver, som udgør forsikringsmæssige hensættelser, have

absolut forrang for alle andre fordringer mod forsikringsselskabet.

b) Forsikringskrav skal med hensyn til alle forsikringsselskabets aktiver have forrang for alle

andre fordringer mod forsikringsselskabet, idet de eneste mulige undtagelser herfra er:

i) fordringer fra arbejdstagere, som følger af arbejdsaftaler og arbejdsforhold

ii) skattekrav fra offentlige organer

iii) fordringer fra sociale sikringsordninger

iv) fordringer vedrørende aktiver, som er omfattet af en tinglig rettighed.

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at alle eller en del af de udgifter, der er opstået i forbindelse

med likvidationsproceduren som fastsat i deres nationale lovgivning, får forrang for forsikringskrav,

jf. dog stk. 1.

3. Medlemsstater, som har valgt metoden i stk. 1, litra a), skal kræve, at forsikringsselskaberne

udarbejder og ajourfører et særligt register i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget.
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Artikel 11

Subrogation til en garantifond

Hjemlandet kan bestemme, at når en garantifond, som er oprettet i hjemlandet, er indtrådt i forsik-

ringskreditorers rettigheder, kan denne fonds fordringer ikke være omfattet af bestemmelserne i

artikel 10, stk. 1.

Artikel 12

Privilegerede krav knyttet til aktiver

Uanset artikel 18 i direktiv 73/239/EØF og artikel 21 i direktiv 79/267/EØF skal de medlemsstater,

som anvender metoden i artikel 10, stk. 1, litra b), i nærværende direktiv, forlange af ethvert forsik-

ringsselskab, at de fordringer, som kan have forrang for forsikringskrav i henhold til artikel 10,

stk. 1, litra b), og som er registreret i forsikringsselskabets regnskaber, til enhver tid og uafhængigt

af en eventuel likvidation skal modsvares af aktiver som omhandlet i artikel 21 i direktiv

92/49/EØF og artikel 21 i direktiv 92/96/EØF.

Artikel 13

Inddragelse af tilladelsen

1. Når der er truffet afgørelse om at indlede likvidation af et forsikringsselskab, inddrages for-

sikringsselskabets tilladelse, undtagen i det omfang, det er nødvendigt for udøvelsen af de i stk. 2

omhandlede aktiviteter, efter proceduren i artikel 22 i direktiv 73/239/EØF og artikel 26 i direktiv

79/267/EØF, hvis tilladelsen ikke allerede er inddraget.
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2. Likvidator eller enhver anden person, som er udpeget af de kompetente myndigheder, kan

uanset inddragelsen af tilladelsen, jf. stk. 1, fortsætte med at udøve visse af forsikringsselskabets

aktiviteter, såfremt dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af hensyn til likvidationen. Hjemlan-

det kan bestemme, at udførelsen af disse aktiviteter kræver samtykke fra og skal foregå under kon-

trol af tilsynsmyndighederne i hjemlandet.

Artikel 14

Offentliggørelse

1. Den kompetente myndighed, likvidator eller enhver person, som er udpeget hertil af den

kompetente myndighed, skal offentliggøre afgørelsen om indledning af likvidationen i overens-

stemmelse med de procedurer for offentliggørelse, som gælder i hjemlandet, og også offentliggøre

et uddrag af likvidationsafgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Tilsynsmyndighederne

i alle andre medlemsstater, som er blevet underrettet om afgørelsen om indledning af likvidationen,

jf. artikel 8, stk. 3, kan sikre, at en sådan afgørelse offentliggøres på deres område på en måde, de

finder passende.

2. Offentliggørelsen af afgørelsen om indledning af likvidationen i henhold til stk. 1 skal også

indeholde oplysninger om hjemlandets kompetente myndighed, hvilken lovgivning der finder

anvendelse, og hvilken likvidator der er udpeget. Offentliggørelsen skal finde sted på det eller et af

de officielle sprog i den medlemsstat, hvor oplysningerne offentliggøres.

Artikel 15

Underretning af kendte kreditorer

1. Når en likvidation er indledt, underretter hjemlandets kompetente myndigheder, likvidator

eller enhver person, som er udpeget hertil af de kompetente myndigheder, straks og individuelt ved

en skriftlig meddelelse alle kendte kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt

hjemsted i en anden medlemsstat herom.
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2. Den i stk. 1 omhandlede underretning skal navnlig indeholde oplysninger om frister, der skal

overholdes, sanktionerne i tilknytning til disse frister, hvilket organ eller hvilken myndighed der har

beføjelse til at modtage anmeldelse af fordringer eller bemærkninger vedrørende fordringerne og de

øvrige foranstaltninger. Det skal ligeledes fremgå af meddelelsen, om kreditorer med privilegerede

fordringer eller tinglig sikkerhed skal anmelde deres fordring. Når det drejer sig om forsikringskrav,

skal meddelelsen endvidere oplyse om likvidationens generelle følger for forsikringsaftalerne, her-

under især, på hvilken dato forsikringsaftalerne eller transaktionerne ophører med at have virkning,

og de forsikredes rettigheder og pligter med hensyn til forsikringsaftalen eller transaktionen.

Artikel 16

Ret til at anmelde fordringer

1. Kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en anden med-

lemsstat end hjemlandet, herunder medlemsstaternes offentlige myndigheder, har ret til at anmelde

deres fordringer eller indgive skriftlige bemærkninger til fordringerne.

2. Fordringer fra alle kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted

i en anden medlemsstat end hjemlandet, herunder ovennævnte myndigheder, behandles på samme

måde og med samme rangorden som tilsvarende fordringer, som kan anmeldes af kreditorer med

sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssig hjemsted i hjemlandet.

3. Bortset fra de tilfælde, hvor hjemlandets lov tillader andet, skal kreditor indsende en genpart

af eventuel dokumentation, og anføre fordringens art, hvornår den er opstået, dens størrelse, om det

påberåbes, at der er tale om en privilegeret fordring, en tinglig sikkerhed eller et ejendomsforbe-

hold, og hvilke formuegenstande denne sikkerhed omfatter. Det er ikke nødvendigt at anføre den

forrang, som er indrømmet forsikringskrav i henhold til artikel 10.
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Artikel 17

Sprog og form

1. Underretningen i den i artikel 15 omhandlede meddelelse skal finde sted på det eller et af de

officielle sprog i hjemlandet. Til dette formål benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions

officielle sprog med overskriften "Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal

overholdes" eller, når der efter hjemlandets lovgivning skal indgives bemærkninger til fordringerne,

"Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes".

Hvis en kendt kreditor har et forsikringskrav, skal underretningen i den i artikel 15 omhandlede

meddelelse, dog gives på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditor har sin

sædvanlige bopæl, sit hjemsted eller sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2. Kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en anden med-

lemsstat end hjemlandet, kan anmelde deres fordringer eller indgive deres bemærkninger til for-

dringerne på det eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat. I så fald skal dog henholdsvis

anmeldelsen af fordringen eller indgivelsen af bemærkninger til fordringen være forsynet med over-

skriften "Anmeldelse af fordring" eller "Indgivelse af bemærkninger til en fordring" på det eller et

af de officielle sprog i hjemlandet.

Artikel 18

Regelmæssig underretning af kreditorer

1. Likvidatorerne underretter regelmæssigt i en passende form kreditorerne om navnlig likvida-

tionens forløb.
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2. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder kan anmode hjemlandets tilsynsmyndigheder om at

blive underrettet om likvidationens forløb.

AFSNIT IV

FÆLLES BESTEMMELSER FOR

SANERINGSFORANSTALTNINGER OG LIKVIDATIONER

Artikel 19

Virkninger for visse aftaler og rettigheder

Uanset bestemmelserne i artikel 4 og 9 er virkningerne af en saneringsforanstaltning eller af indled-

ning af en likvidation for nedenstående aftaler og rettigheder omfattet af følgende regler:

a) arbejdsaftaler og arbejdsforhold afgøres udelukkende efter lovgivningen i den medlemsstat,

hvis lovgivning finder anvendelse på arbejdsaftalen eller arbejdsforholdet

b) aftaler, som giver brugs- eller købsret til fast ejendom, afgøres udelukkende efter lovgivnin-

gen i den medlemsstat, hvor den faste ejendom er beliggende

c) forsikringsselskabets rettigheder til fast ejendom, et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret

i et offentligt register, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, under hvis myndighed

registeret føres.
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Artikel 20

Tredjemands tinglige rettigheder

1. Indledning af saneringsforanstaltninger eller af en likvidation berører ikke en kreditors eller

en tredjemands tinglige ret til fysiske eller immaterielle formuegenstande, løsøre eller fast ejendom

- såvel specifikke aktiver som en række uspecificerede aktiver under ét med varierende sammen-

sætning - som tilhører forsikringsselskabet, og som på tidspunktet for likvidationens indledning

befinder sig på en anden medlemsstats område.

2. Rettigheder efter stk. 1 er navnlig:

a) retten til at realisere aktivet eller lade det realisere og til at lade sig fyldestgøre af provenuet

eller udbyttet heraf, navnlig ved pant, herunder pant i fast ejendom

b) eneretten til at inddrive en fordring, navnlig en ret sikret ved pant i fordringen eller ved over-

dragelse til sikkerhed

c) retten til at forlange aktivet udleveret og/eller kræve erstatning af enhver, som besidder eller

anvender det mod rettighedshaverens vilje

d) den tinglige ret til at oppebære afkastet af et aktiv.

3. Retten til at opnå en tinglig rettighed som nævnt i stk. 1, som er noteret i et offentligt register,

og som kan gøres gældende over for tredjemand, er sidestillet med en tinglig rettighed.

4. Stk. 1 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelighed som omhandlet i

artikel 9, stk. 2, litra l).



8975/3/00 REV 3 BB/mh 26
DG C II   DA

Artikel 21

Ejendomsforbehold

1. Indledning af saneringsforanstaltninger for eller likvidation af et forsikringsselskab, som

køber et aktiv, berører ikke sælgerens rettigheder på grundlag af et ejendomsforbehold, når gen-

standen på tidspunktet for behandlingens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den,

hvor behandlingen er indledt.

2. Indledning af saneringsforanstaltninger for eller likvidation af et forsikringsselskab, som sæl-

ger et aktiv, efter levering af aktivet berettiger ikke til ophævelse eller annullering af salget og for-

hindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten til det solgte aktiv, når dette på tidspunktet for

behandlingens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor behandlingen er ind-

ledt.

3. Stk. 1 og 2 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelighed som omhand-

let i artikel 9, stk. 2, litra l).

Artikel 22

Modregning

1. Indledning af saneringsforanstaltninger eller af en likvidation berører ikke en kreditors ret til

at kræve sin fordring modregnet i forsikringsselskabets fordring, når den lovgivning, der gælder for

forsikringsselskabets fordring, tillader en sådan modregning.

2. Stk. 1 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelighed som omhandlet i

artikel 9, stk. 2, litra l).
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Artikel 23
Regulerede markeder

1. Uanset artikel 20 afgøres virkningerne af en saneringsforanstaltning eller af indledning af en

likvidation for de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i

et reguleret marked, udelukkende efter lovgivningen i den medlemsstat, hvis lovgivning finder

anvendelse på det pågældende marked.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for et søgsmål vedrørende nullitet, omstødelse eller anfægtelighed

som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra l), af betalinger eller transaktioner i henhold til den lovgiv-

ning, der finder anvendelse på det pågældende marked.

Artikel 24
Handlinger, som kan skade kreditorerne

1. Artikel 9, stk. 2, litra l), finder ikke anvendelse, når den, der har nydt godt af en handling, som

er til skade for alle kreditorerne, kan godtgøre:

a) at denne handling er undergivet lovgivningen i en anden medlemsstat end hjemlandet, og

b) at denne lovgivning i det pågældende tilfælde ikke åbner nogen mulighed for at anfægte

denne handling.

Artikel 25
Beskyttelse af erhvervende tredjemand

Hvis et forsikringsselskab ved en retshandel indgået efter vedtagelsen af en saneringsforanstaltning
eller indledningen af en likvidation mod modydelse afhænder:

a) fast ejendom

b) et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, eller
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c) værdipapirer eller andre papirer, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et regi-

ster eller på en konto, der er reguleret ved lov, eller som er placeret i en værdipapircentral, der

er reguleret af en medlemsstats lovgivning,

afgøres retshandelens gyldighed efter lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område den faste

ejendom er beliggende, eller under hvis myndighed registret, kontoen eller værdipapircentralen

føres eller administreres.

Artikel 26

Verserende retssager

Virkningerne af en saneringsforanstaltning eller en likvidation for en verserende retssag om et aktiv

eller en rettighed i massen, afgøres udelukkende efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor retssa-

gen verserer.

Artikel 27

Administratorer og likvidatorer

1. Udpegelse af en administrator eller likvidator godtgøres ved en bekræftet genpart af den afgø-

relse, hvorved den pågældende er udpeget, eller ved enhver anden attest udstedt af hjemlandets

kompetente myndigheder.

Der kan kræves en oversættelse til det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, på hvis

område administrator eller likvidator ønsker at handle. Der kræves ingen legalisering eller anden

lignende formalitet.

2. Administratorer og likvidatorer kan på samtlige medlemsstaters område udøve alle de beføjel-

ser, de kan udøve på hjemlandets område. Desuden kan der efter hjemlandenes lovgivning udpeges

personer til at bistå eller eventuelt repræsentere administratorerne og likvidatorerne under sane-

ringsforanstaltningen eller likvidationen, især i værtslandene og specielt med henblik på at afhjælpe

de vanskeligheder, som kreditorer måtte støde på i værtslandene.
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3. Ved udøvelsen af sine beføjelser i henhold til hjemlandets lov skal administrator eller likvi-

dator overholde lovgivningen i de medlemsstater, på hvis område han ønsker at handle, især for så

vidt angår bestemmelserne om realisation af formuegenstande og underretning af ansatte. Disse

beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler eller retten til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller

bilægge tvister.

Artikel 28

Notering i offentligt register

1. Administrator, likvidator eller enhver anden myndighed eller person med den behørige

bemyndigelse i hjemlandet kan anmode om at få en saneringsforanstaltning eller afgørelsen om

indledning af en likvidation noteret i tingbogen, handelsregistret og ethvert andet offentligt register,

som føres i de øvrige medlemsstater.

Hvis en medlemsstat foreskriver obligatorisk notering, træffer den i første afsnit omhandlede myn-

dighed eller person de nødvendige foranstaltninger til, at tinglysningen eller registreringen finder

sted.

2. Omkostningerne i forbindelse med notering betragtes som procedureomkostninger.

Artikel 29

Tavshedspligt

Alle, som modtager eller giver oplysninger som led i underretnings- eller høringsproceduren efter

artikel 5, 8 og 30, er underlagt tavshedspligt på samme måde, som fastlagt i artikel 16 i direktiv

92/49/EØF og artikel 15 i direktiv 92/96/EØF, med undtagelse af de retslige myndigheder, som er

omfattet af de gældende nationale bestemmelser.
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Artikel 30

Filialer af forsikringsselskaber i tredjelande

1. Uanset definitionerne i artikel 2, litra e), f) og g), og med henblik på anvendelsen af dette

direktivs bestemmelser på saneringsforanstaltninger og likvidationer i forbindelse med de i med-

lemsstaterne beliggende filialer af forsikringsselskaber, som har vedtægtsmæssigt hjemsted uden for

Fællesskabet forstås ved:

a) "hjemland": den medlemsstat, hvor filialen har fået sin tilladelse i overensstemmelse med

artikel 23 i direktiv 73/239/EØF og artikel 27 i direktiv 79/267/EØF

b) "tilsynsmyndigheder" og "kompetente myndigheder": de kompetente myndigheder i den

medlemsstat, hvor filialen har fået sin tilladelse.

2. Når et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Fællesskabet har filialer i

mere end én medlemsstat, skal hver filial behandles uafhængigt med hensyn til anvendelsen af dette

direktiv. De kompetente myndigheder og tilsynsmyndighederne i disse medlemsstater bestræber sig

på at samordne deres aktioner. Alle administratorer og likvidatorer bestræber sig ligeledes på at

samordne deres aktioner.

Artikel 31

Gennemførelse af dette direktiv

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv inden den ..........1. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
1 To år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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2. Nationale gennemførelsesbestemmelser til dette direktiv finder kun anvendelse på sanerings-

foranstaltninger og likvidationer, som er vedtaget eller indledt efter den dato, der er nævnt i stk. 1.

Saneringsforanstaltninger, som er vedtaget, eller likvidationer, som er indledt inden denne dato, er

fortsat omfattet af den lovgivning, som var gældende for dem på den dato, hvor de blev vedtaget

eller indledt.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 32

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 33

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

SÆRLIGT REGISTER, JF. ARTIKEL 10, STK. 3

1. Et forsikringsselskab skal på sit vedtægtsmæssige hjemsted føre et særligt register over de

aktiver, som modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser, der er beregnet og placeret i

overensstemmelse med hjemlandets forskrifter.

2. Hvis et forsikringsselskab driver både skadesforsikringsvirksomhed og livsforsikringsvirk-

somhed, skal selskabet på hjemstedet føre et særskilt register for hver af de pågældende for-

sikringskategorier. Når en medlemsstat tillader forsikringsselskaber at drive livsforsikrings-

virksomhed og dække de risici, som er nævnt i punkt 1 og 2 i bilag A til direktiv 73/239/EØF,

kan den dog fastsætte, at disse selskaber kun skal føre ét register, som er fælles for alle deres

aktiviteter.

3. De samlede opførte aktiver - værdiansat i overensstemmelse med den nationale lovgivning i

hjemlandet - skal til enhver tid mindst svare til størrelsen af de forsikringsmæssige hensættel-

ser.

4. Dersom et aktiv, som er opført i registret, behæftes med en tinglig rettighed til fordel for en

kreditor eller en tredjemand, således at en del af dette aktiv ikke er disponibelt til dækning af

forpligtelserne, anføres dette i registret, og det ikke-disponible beløb medregnes ikke i det i

nr. 3 nævnte samlede beløb.

5. Dersom et aktiv, der anvendes til at dække forsikringsmæssige hensættelser er behæftet med

en tinglig rettighed til fordel for en kreditor eller en tredjemand uden at opfylde betingelserne

i punkt 4, eller dersom et sådant aktiv er behæftet med et ejendomsforbehold til fordel for en

kreditor eller en tredjemand, eller dersom en kreditor har ret til at kræve sin fordring modreg-

net i forsikringsselskabets fordring, afgøres behandlingen af et sådant aktiv i tilfælde af sane-

ring eller likvidation af forsikringsselskabet for så vidt angår metoden i direktivets artikel 10,

stk. 1, litra a), i henhold til hjemlandets lov, undtagen i tilfælde hvor direktivets artikel 20, 21

eller 22 finder anvendelse på dette aktiv.
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6. Sammensætningen af de aktiver, der i overensstemmelse med nr. 1-5 er opført i registret på

det tidspunkt, hvor der indledes en likvidation, kan herefter ikke ændres, og der kan heller

ikke foretages ændringer i registrene, bortset fra rettelser af rene skrivefejl eller lignende,

undtagen med den kompetente myndigheds godkendelse.

7. Uanset bestemmelsen i nr. 6 skal likvidatorerne til de nævnte aktiver medregne provenuet

heraf og værdien af rene præmieindtægter, der er blevet opkrævet inden for den pågældende

forsikringsklasse mellem indledningen af likvidationen og tidspunktet for betalingen af forsik-

ringskravet, eller indtil en eventuel overdragelse af forsikringsbestanden har fundet sted.

8. Hvis provenuet af de realiserede aktiver er mindre end den værdi, hvortil de er opført i regi-

strene, skal likvidatorerne begrunde dette over for hjemlandenes kompetente myndigheder.

9. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at

forsikringsselskaberne anvender bestemmelserne i dette bilag fuldt ud.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 23. januar 1987 Rådet et forslag til direktiv om sanering og li-

kvidation af forsikringsselskaber på grundlag af EF-traktatens artikel 47, stk. 2.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 14. marts 1989. Det Økonomiske

og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 23. september 1987. På baggrund af disse udtalelser

forelagde Kommissionen et ændret forslag den 18. september 1989.

2. Rådet fastlagde den 10. oktober 2000 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens

artikel 251.

II. FORMÅL

Hensigten med direktivet er, at der, for at det indre marked og kreditorbeskyttelsen fungerer

korrekt, fastsættes

− samordnede regler for at sikre, at de saneringsforanstaltninger, som de kompetente myndig-

heder i hjemlandet træffer med henblik på at bevare eller genoprette et forsikringsselskabs fi-

nansielle soliditet, og de foranstaltninger, som træffes af personer eller organer, som er udpe-

get af disse myndigheder med henblik på at administrere saneringsforanstaltninger, anerken-

des og gennemføres i hele Fællesskabet, og

− samordnede regler for likvidation for at sikre, at sådanne procedurer, som er indledt i hjem-

landet, anerkendes og gennemføres i hele Fællesskabet i overensstemmelse med principperne

om enhed og universalitet.

Formålet med Kommissionens forslag og det ændrede forslag var at opstille regler for tvangslikvi-

dation. Den fælles holdning, som Rådet har fastlagt, har et bredere anvendelsesområde, idet den

også omfatter saneringsforanstaltninger og frivillig likvidation. Rådet har ikke opretholdt den ter-

minologiske skelnen mellem særlig og almindelig tvangslikvidation, men vedtager ikke desto min-

dre både likvidation, som er baseret på insolvens, og likvidation, som ikke er det. Efter Rådets op-

fattelse, er det berettiget at udvide anvendelsesområdet, når det tages i betragtning, at det
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overordnede formål med det foreslåede direktiv er at beskytte kreditorernes interesser og sikre, at

forsikringsindustrien i det fælles marked fungerer korrekt.

Rådets ændringer er også begrundet i de tydelige ændringer, der er sket i de retlige rammer i løbet

af den langvarige gennemgang af det ændrede forslag, især det tredje direktiv, som der henvises til i

betragtning 1. Rådet har også taget hensyn til udviklingen i de sideløbende, beslægtede lovgiv-

ningsprocesser vedrørende konkursforordningen1 og den fælles holdning med henblik på vedtagelse

af et direktiv om sanering og likvidation af kreditinstitutter2. Kreditinstitutter og forsikringsselska-

ber var begge undtaget fra konkursforordningen, fordi de er underlagt særlige ordninger og fordi de

nationale tilsynsmyndigheder ofte har yderst vidtgående udøvende beføjelser. Direktivforslaget om

sanering og likvidation af kreditinstitutter er blevet behandlet sideløbende med dette forslag vedrø-

rende forsikringsselskaber, og tilsvarende bestemmelser er blevet indført i den udstrækning, sektor-

specifikke forhold har tilladt det.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

III.1. Europa-Parlamentets ændringer

Rådet har accepteret alle tre ændringer fra Europa-Parlamentet med hensyn til substansen, ligesom

Kommissionen også tog hensyn til substansen i disse ved udarbejdelsen af det ændrede forslag.

− I artikel 6 vedrørende offentliggørelsespligten for saneringsforanstaltninger og artikel 14 om

samme pligt for likvidation tages der hensyn til Europa-Parlamentets ønske om, at der sikres

en hensigtsmæssig offentliggørelse af afgørelsen ud over offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende. Imidlertid henvises der i disse bestemmelser som ændret af Rådet til

procedurerne for offentliggørelse i hjemlandet, og med hensyn til andre medlemsstater kan

deres tilsynsmyndigheder efter at være blevet underrettet om saneringsforanstaltningerne eller

                                                
1 Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs.
2 Fælles holdning (EF) nr. .../00 fastlagt af Rådet den 17. juli 2000 med henblik på vedtagelse

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 00/.../EF om sanering og likvidation af kredit-
institutter.
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likvidationen sikre offentliggørelsen af sådanne afgørelser på deres respektive områder på en

måde, de finder passende. I betragtning 20 i den fælles holdning understreges behovet for of-

fentliggørelse ligeledes.

− Artikel 4, stk. 2, om virkningerne af saneringsforanstaltninger og artikel 8, stk. 2, om virknin-

gerne af likvidation i andre medlemsstater er blevet omformuleret i den samme ånd som arti-

kel 8 og 10 i Kommissionens ændrede forslag og Europa-Parlamentets ændring 2 og 3. Rådet

er af den opfattelse, at affattelsen af artikel 4, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, er hensigtsmæssig og

vil føre til de samme resultater som dem, Kommissionen og Europa-Parlamentet har tilstræbt.

III.2. Struktur

På grund af ændringer i anvendelsesområdet og den terminologiske tilgang består den dispositive

tekst i den fælles holdning af fire nye afsnit. Afsnit I indeholder en definition af direktivets anven-

delsesområde (artikel 1), ligesom det indeholder definitioner af de udtryk, der anvendes i direktivet

(artikel 2). Afsnit II omhandler saneringsforanstaltninger, mens afsnit III omhandler likvidation.

Endelig indeholder afsnit IV fælles bestemmelser for saneringsforanstaltninger og likvidationer.

I bilaget til direktivet findes et særligt register, jf. artikel 10, stk. 3.

Den fælles holdning gælder også for filialer af forsikringsselskaber i tredjelande, men til forskel fra

det ændrede forslag er dette ikke behandlet i et separat afsnit, men i artikel 30, hvortil der henvises i

artikel 1, stk. 2.

III.3. Betragtninger

Rådet har ændret betragtningerne i direktivet i overensstemmelse med omformuleringen af artik-

lerne ved at indsætte nye betragtninger og erstatte betragtningerne i det ændrede forslag med nye.

De nye betragtninger indeholder bl.a. følgende:

− I betragtning 1 og 2 tages der hensyn til vedtagelsen af tredje forsikringsdirektiv.
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− Betragtning 3 vedrører bestemmelserne om saneringsforanstaltninger, mens betragtning 22

vedrører forholdet mellem de principper, der gælder dels for saneringsforanstaltninger, dels

for likvidation.

− Betragtning 5 vedrører bestemmelserne om likvidation i dette direktivs betydning samt be-

handlingen af visse former for indtræden.

− I betragtning 9 og 10 defineres formålet med direktivet og de principper, det er baseret på.

− Betragtning 23, 24, 25 og 26 vedrører spørgsmålet om, hvilken lovgivning der finder anven-

delse, i betragtning af at den fælles holdning følger konkursforordningens eksempel ved at in-

deholde en række bestemmelser om lovkonflikter.

III.4. Afsnit I - Anvendelsesområde og definitioner

I artikel 1 fastsættes direktivets anvendelsesområde. I sammenligning med det ændrede forslag om-

fatter anvendelsesområdet saneringsforanstaltninger og frivillig likvidation. I denne artikel fastlæg-

ges det også, at direktivet finder anvendelse på saneringsforanstaltninger for og likvidation af de på

Fællesskabets område beliggende filialer af et forsikringsselskab, som har sit vedtægtsmæssige

hjemsted uden for Fællesskabet.

Rådet har tilføjet en separat artikel 2 med definitioner til brug i forbindelse med dette direktiv.

III.5. Afsnit II - Saneringsforanstaltninger

Rådet har tilføjet dette afsnit med henblik på, at der fastlægges samordnede regler for at bevare og

genoprette et forsikringsselskabs finansielle soliditet, samt at det sikres, at beslutninger, som træffes

af personer eller organer, som er udpeget af myndighederne til at administrere saneringsforanstalt-

ninger, anerkendes og gennemføres i hele Fællesskabet. Artiklerne i dette afsnit har følgende ho-

vedindhold:
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Artikel 3 er tilføjet for at begrænse direktivets anvendelsesområde til de saneringsforanstaltninger,

som i artikel 2, litra c), er defineret som værende foranstaltninger, som berører andre parters end

selve forsikringsselskabets bestående rettigheder. Af betragtning 3 fremgår det endvidere, at de for-

anstaltninger, som er fastsat i artikel 20 i direktiv 73/239/EØF og artikel 24 i direktiv 79/267/EØF,

falder inden for direktivets anvendelsesområde, hvis de er omfattet af definitionen af saneringsfor-

anstaltninger.

I artikel 4 fastslås principperne om enhed og universalitet med hensyn til saneringsforanstaltninger.

Kun hjemlandets kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om saneringsforanstaltninger, som

skal have fuld virkning i hele Fællesskabet. I denne artikel fastlægges det også, at hjemlandets love

og administrative bestemmelser og procedurer finder anvendelse, dog med de undtagelser, der er

fastsat i artikel 19 og 26.

Artikel 5, 6 og 7 indfører regler om underretning myndighederne imellem, offentliggørelse samt

underretning af kreditorer og andre berørte parter. Rådet har gjort sig store anstrengelser for at

sikre, at de berørte parter bliver underrettet om saneringsforanstaltningerne, samtidig med at der

dog gives de nationale myndigheder et vist spillerum i nogle situationer.

Ifølge artikel 6 får den relevante myndighed eller person pligt til at offentliggøre en afgørelse om

indledning af en saneringsforanstaltning i overensstemmelse med de procedurer for offentliggø-

relse, som gælder i hjemlandet, og til at offentliggøre et uddrag af det dokument, hvori foranstalt-

ningen er hjemlet, i De Europæiske Fællesskabers Tidende. I stk. 1 overlades det til tilsynsmyndig-

hederne i andre medlemsstater end hjemlandet at afgøre, på hvilken måde de vil sikre offentliggø-

relse af afgørelsen efter at de er blevet underrettet om den i henhold til artikel 5.

Når saneringsforanstaltningerne udelukkende berører rettigheder, som tilhører et forsikringsselskabs

aktionærer, medlemmer eller ansatte i deres egenskab heraf, gælder kravet om offentliggørelse i ar-

tikel 6 kun, for så vidt dette er fastsat i den lovgivning, som finder anvendelse på disse sanerings-

foranstaltninger (hjemlandets lovgivning). De kompetente myndigheder fastsætter, hvorledes de

parter, der er berørt af sådanne saneringsforanstaltninger, skal underrettes i overensstemmelse med

den relevante lovgivning.



8975/3/00 REV 3 ADD 1 ls/pg/AMS/at 7
DG C II   DA

Artikel 7 pålægger myndighederne i hjemlandet pligt til at underrette kendte kreditorer i andre

medlemsstater i tilfælde, hvor hjemlandets lov kræver, at en fordring skal anmeldes for at blive an-

erkendt, eller foreskriver, at indenlandske kreditorer skal underrettes om saneringsforanstaltningen.

Denne artikel bevirker, at kreditorer i andre medlemsstater behandles på lige fod hvad angår retten

til at anmelde fordringer eller indgive bemærkninger. Der henvises til procedurerne i artikel 15-17

om likvidation.

III.6. Afsnit III - Likvidation

Til forskel fra Kommissionens ændrede forslag gælder den fælles holding for både frivillig og tvun-

gen likvidation og for såvel likvidation, som er baseret på insolvens, som likvidation, som ikke er

det. Rådet har ikke opretholdt nogen skelnen mellem almindelig og særlig tvangslikvidation, og har

heller ikke medtaget nogen bestemmelser i den fælles holdning om selve likvidationsproceduren.

Dette afsnit har følgende hovedindhold:

I artikel 8 fastlægges principperne om enhed og universalitet med hensyn til likvidation. Artiklen

indeholder også krav om underretning af tilsynsmyndighederne.

Artikel 9 indeholder bestemmelser om, at hjemlandets love og administrative bestemmelser og pro-

cedurer skal anvendes, medmindre andet er fastsat i artikel 19-26. Ligesom det er tilfældet i kon-

kursforordningen gives der i stk. 2 en ikke-udtømmende liste over aspekter, som fastlægges af

hjemlandets lov.

Det skal bemærkes, at selv om det fastlægges i artikel 9, stk. 2, litra h), at kravenes rangorden fast-

lægges af hjemlandets lov, kræves det ifølge den fælles holdning, at forsikringskrav skal have for-

rang i henhold til artikel 10.
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Artikel 10 indeholder to valgfrie metoder, hvorefter medlemsstaterne kan sikre, at forsikringskrav

har forrang for andre fordringer. Medlemsstaterne skal enten kræve, at forsikringskrav har absolut

forrang for alle andre fordringer, men kun med hensyn til aktiver, som udgør forsikringsmæssige

hensættelser, eller det kan bestemmes, at en eller flere af de fire kategorier af fordringer, som er de-

fineret i artikel 10, stk. 1, litra b), får højere prioritet end alle forsikringskrav.

For de medlemsstater, som vælger at give absolut forrang til forsikringskrav, foreskrives det i arti-

kel 10, stk. 3, at der skal føres et register, jf. bilaget til direktivet, over de aktiver, som modsvarer de

forsikringsmæssige hensættelser. For de medlemsstater, som vælger at give forrang til de nævnte

andre fordringer, foreskrives det i artikel 12 et krav om, at de fordringer, som kan have forrang for

forsikringskrav, skal modsvares af aktiver som omhandlet i tredje direktiv (artikel 21).

I artikel 11 gives der hjemlandet mulighed for at afvise at give fordringer fra garantifonde, som er

oprettet i hjemlandet og som er indtrådt i forsikringskreditorers rettigheder, mulighed for at nyde

fortrinsbehandling med hensyn til forsikringskrav i henhold til artikel 10, stk. 1.

I artikel 13 bestemmes det, at når der er truffet afgørelse om at indlede likvidation af et forsikrings-

selskab, inddrages forsikringsselskabets tilladelse, undtagen når denne er nødvendig for likvidatio-

nen. Kommissionens ændrede forslag indeholdt en bestemmelse (artikel 4) om, at et selskab, hvis

tilladelse inddrages, automatisk likvideres. Denne bestemmelse er ikke medtaget i den fælles hold-

ning, da det heri overlades til hjemlandet at lovgive om likvidation.

I artikel 14 forpligtes den relevante myndighed eller person til at offentliggøre en afgørelse om

indledning af likvidation i overensstemmelse med de procedurer for offentliggørelse, som gælder i

hjemlandet, og også til at offentliggøre et uddrag af afgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti-

dende. Tilsynsmyndighederne i andre medlemsstater, som er blevet underrettet om likvidationen,

kan sikre, at en sådan afgørelse offentliggøres på deres område på en måde, de finder passende (li-

gesom artikel 6 for saneringsforanstaltninger).
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I artikel 15 forpligtes hjemlandets kompetente myndigheder, likvidator eller enhver person, som er

udpeget med henblik på likvidationen, til at underrette kendte kreditorer i andre medlemsstater end i

hjemlandet. Stk. 2 indeholder detaljerede krav til, hvilke oplysninger underretningen skal indeholde,

mens spørgsmålene om, hvilket sprog og hvilken form der skal anvendes, behandles i artikel 17.

Disse krav gælder også for underretning af kreditorer i andre medlemsstater om saneringsforan-

staltninger i henhold til artikel 7, stk. 1.

I artikel 16 ligestilles kreditorer med sædvanlig bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssigt hjemsted i

en anden medlemsstat end hjemlandet med kreditorer i hjemlandet med hensyn til anmeldelse af

fordringer og indgivelse af skriftlige bemærkninger til fordringerne. Artiklens stk. 3 indeholder des-

uden bestemmelser om proceduren for anmeldelse af en fordring.

I artikel 17, stk. 1, fastlægges der krav til sprog og form i forbindelse med den meddelelse, der er

omhandlet i artikel 15. Hovedreglen er, at underretningen i meddelelsen skal finde sted på det eller

et af de officielle sprog i hjemlandet, men at der skal benyttes en formular med en fælles overskrift

på alle Den Europæiske Unions officielle sprog. For kreditorer, som har et forsikringskrav, skal un-

derretningen imidlertid gives på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditor har sin

sædvanlige bopæl, sit hjemsted eller sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Endvidere bestemmes det i artikel 17, stk. 2, at kreditorer i en anden medlemsstat end hjemlandet

kan anvende et af de officielle sprog i deres land ved anmeldelse af fordringen eller indgivelse af

bemærkningerne. Dokumentet skal dog være forsynet med en relevant overskrift på et af de offici-

elle sprog i hjemlandet.

Ifølge artikel 18 har likvidatorerne pligt til at regelmæssigt at underrette kreditorerne om navnlig

likvidationens forløb. Artiklen indeholder også en bestemmelse, som giver medlemsstaternes til-

synsmyndigheder mulighed for at anmode hjemlandets tilsynsmyndigheder om underretning.
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III.7. Afsnit IV - Fælles bestemmelser for saneringsforanstaltninger og likvidationer

Dette afsnit omhandler dels spørgsmål vedrørende lovvalg, dels spørgsmål af administrativ og defi-

nitionsmæssig art, der er fælles for saneringsforanstaltninger og likvidation.

Artikel 19 - 26 indeholder undtagelser fra det generelle princip om anvendelse af hjemlandets lov,

jf. artikel 4 i tilfælde af saneringsforanstaltninger, og artikel 9 i tilfælde af likvidation. Ved udar-

bejdelsen af disse undtagelser har Rådet fundet det hensigtsmæssigt at indarbejde samme frem-

gangsmåde som i de relevante bestemmelser i konkursforordningen, da der ikke er nogen tvingende

grund til at behandle forsikringsselskaber anderledes end andre virksomheder ved fastlæggelsen af,

hvilken lov der skal anvendes i de tilfælde, som omhandles i disse artikler.

I artikel 19 bestemmes det, at saneringsforanstaltningernes og likvidationernes virkningerne for

arbejdsaftaler, for aftaler, som giver brugs- eller købsret til fast ejendom, og for rettigheder til fast

ejendom, skibe eller luftfartøjer skal være underlagt de regler i medlemsstaten, som gælder for så-

danne kontrakter og rettigheder. Andre spørgsmål som f.eks. anmeldelse, efterprøvelse, anerken-

delse og rangorden af fordringer i forbindelse med sådanne aftaler og rettigheder bør være omfattet

af hjemlandets lov, således som det er nævnt i betragtning 25.

Artikel 20 bevirker, at tredjemands (og kreditorers) tinglige ret til aktiverne i et forsikringsselskab,

som på tidspunktet for likvidationens eller saneringsforanstaltningernes indledning befinder sig på

en anden medlemsstats område, ikke berøres. Artiklen indeholder en ikke-udtømmende liste over

tinglige rettigheder i artiklens betydning, og for også at medtage "floating charges " nævnes udtryk-

kelig den ret til at opnå en tinglig rettighed i artiklens betydning, som kan gøres gældende over for

tredjemand, og som er noteret i et offentligt register.

I artikel 21 bestemmes det, at indledning af saneringsforanstaltninger for eller likvidation af et for-

sikringsselskab ikke berører sælgerens ejendomsforbehold i tilfælde, hvor forsikringsselskabet kø-

ber et aktiv, og forhindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten i tilfælde, hvor forsikringssel-

skabet sælger et aktiv (og hvor levering har fundet sted), når aktivet på tidspunktet for behandlin-

gens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor behandlingen er indledt.
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I artikel 22 fastsættes det, at indledning af saneringsforanstaltninger eller af likvidation ikke berører

en kreditors ret til at kræve sin fordring modregnet i forsikringsselskabets fordring, når den lovgiv-

ning, der gælder for forsikringsselskabets fordring, tillader en sådan modregning.

Artikel 23 indeholder en yderligere undtagelse fra hjemlandets lovgivning, idet det bestemmes, at

de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i et reguleret

marked (med eventuel undtagelse af tinglige rettigheder) skal behandles efter den lovgivning, der

finder anvendelse på det pågældende marked.

Artikel 20 - 23 indeholder alle en bestemmelse om, at de ikke er til hinder for søgsmål vedrørende

nullitet, omstødelse eller anfægtelighed som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra 1). Dette betyder, at

hjemlandets lovgivning finder anvendelse på disse søgsmål. I artikel 24 sættes der imidlertid græn-

ser for anvendelsen af hjemlandets lovgivning i henhold til artikel 9, stk. 2, litra 1). Således finder

den pågældende bestemmelse ikke anvendelse, når den, der har nydt godt af en handling, som er til

skade for alle kreditorerne, kan godtgøre, at denne handling er undergivet lovgivningen i en anden

medlemsstat end hjemlandet, og at denne lovgivning i det pågældende tilfælde ikke åbner nogen

mulighed for at anfægte denne handling. Dette betyder, at det også må være muligt at anfægte

handlingen i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse på den.

Det skal bemærkes, at på trods af at denne artikel af praktiske grunde er indsat i afsnit IV, drejer

artikel 24 og bestemmelserne i artikel 20 - 23, som der henvises til i ovenstående afsnit, sig kun om

likvidation, da artikel 9, stk. 2, litra 1), kun drejer sig om dette spørgsmål.

Artikel 25 har til formål at beskytte tredjemand, som erhverver fast ejendom, et skib, et luftfartøj

eller værdipapirer i situationer, hvor et forsikringsselskab afhænder disse aktiver efter indledningen

af en likvidation eller vedtagelsen af en saneringsforanstaltning. I artiklen bestemmes det, at rets-

handelens gyldighed afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område den faste ejen-

dom er beliggende, eller under hvis myndighed registret, kontoen eller værdipapircentralen føres

eller administreres.

Ifølge artikel 26 skal virkningerne af en saneringsforanstaltning eller en likvidation for en verse-

rende retssag om et aktiv eller en rettighed i massen afgøres udelukkende efter lovgivningen i den

medlemsstat, hvor retssagen verserer.
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Artikel 27 indeholder bestemmelser vedrørende administratorer og likvidatorer. Udpegelsen af

disse godtgøres ved en bekræftet genpart af den afgørelse, hvorved den pågældende er udpeget, el-

ler ved enhver anden attest udstedt af hjemlandets kompetente myndigheder. Princippet om univer-

salitet gælder ligeledes for administratorers og likvidatorers beføjelser, således at de i hele Fælles-

skabet kan udøve de samme beføjelser, som de kan udøve på hjemlandets område. Dog skal admi-

nistrator eller likvidator overholde lovgivningen i de medlemsstater, på hvis område han ønsker at

handle, især for så vidt angår realisation af formuegenstande og underretning af ansatte, selv om

hans beføjelser generelt er bestemt af hjemlandets lovgivning. Det angives udtrykkeligt, at disse

beføjelser ikke omfatter anvendelse af tvangsmidler eller retslige beføjelser.

Ifølge artikel 28 har administrator, likvidator eller enhver anden myndighed eller person med den

behørige bemyndigelse i hjemlandet ret til at anmode om, at likvidation eller saneringsforanstalt-

ninger noteres i de relevante registre. Omkostningerne i forbindelse med notering betragtes som

procedureomkostninger.

Artikel 29 stiller under henvisning til de relevante bestemmelser i tredje direktiv krav om tavsheds-

pligt, som gælder alle, som modtager eller giver oplysninger som led i underretnings- eller hørings-

proceduren efter artikel 5, 8 og 30, dog med undtagelse af de retslige myndigheder, som er omfattet

af de gældende nationale bestemmelser.

Artikel 30 indeholder særlige bestemmelser om filialer i Fællesskabet af forsikringsselskaber i

tredjelande. I det ændrede forslag behandles disse filialer i et separat afsnit indeholdende parallelle

bestemmelser, som er identiske med dem, der gælder for selskaber i Fællesskabet. I den fælles hold-

ning er filialer i Fællesskabet af forsikringsselskaber i tredjelande imidlertid i henhold til artikel 1,

stk. 2, direkte underlagt de samme bestemmelser som forsikringsselskaber i Fællesskabet. Formålet

med artikel 30 er derfor at fastlægge fortolkningsregler for en række relevante definitioner i artikel

2. Således angives det, at der ved "hjemland" forstås den medlemsstat, hvor filialen har fået sin til-

ladelse i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 73/239/EØF og artikel 27 i direktiv

79/267/EØF, og der ved "tilsynsmyndigheder" og "kompetente myndigheder" forstås de kompetente

myndigheder i den medlemsstat, hvor filialen har fået sin tilladelse.
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I artikel 30 fastlægges det endvidere, at når et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted

uden for Fællesskabet har filialer i mere end én medlemsstat, skal hver filial behandles uafhængigt

med hensyn til anvendelsen af direktivet. Hvis der f.eks. skulle opstå sideløbende likvidationer eller

saneringsforanstaltninger for filialerne, opfordres de kompetente myndigheder og tilsynsmyndighe-

derne til at bestræbe sig på at samordne deres aktioner. En lignende bestemmelse gælder for alle

administratorer og likvidatorer.

Artikel 31 - 33 indeholder de sædvanlige gennemførelsesbestemmelser. Rådet har fastsat, at direk-

tivet kun skal finde anvendelse på likvidationer og saneringsforanstaltninger, som er indledt eller

vedtaget efter den dato, der er fastsat for medlemsstaternes gennemførelse af direktivet. Derfor kan

direktivet ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

IV. KONKLUSION

Det er Rådets opfattelse, at den fælles holdning fuldt ud er i overensstemmelse med formålene i

Kommissionens ændrede forslag, idet der indføres en ordning, som hovedsagelig er baseret på prin-

cipperne om enhed og universalitet, og med ånden i Europa-Parlamentets ændringer, bl.a. i kraft af,

at kreditors muligheder for at få underretning styrkes. De ændringer, som Rådet har indført med

fuld støtte fra Kommissionen, går endnu længere med hensyn til at fremme formålene i det ændrede

forslag og tager behørigt hensyn til udviklingen i beslægtet lovgivning i løbet af den lange behand-

lingstid, som Rådet har anvendt.

________________________





KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
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1986/0080 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om sanering og likvidation af forsikringsselskaber

1. BAGGRUND

– Den 23. december 1986 vedtog Kommissionen et forslag til et direktiv om
samordning af love og administrativt fastsatte bestemmelser om
tvangslikvidation af selskaber, der driver direkte forsikringsvirksomhed1.
Forslaget blev fremlagt for Rådet den 23. januar 1987 og for Europa-
Parlamentet den 6. februar 1987.

– På sit 248. plenarmøde den 23. september 19872 afgav Det Økonomiske og
Sociale Udvalg en positiv udtalelse om forslaget.

– Europa-Parlamentet vedtog på plenarforsamlingen den 14. marts 1989 en
lovgivningsmæssig beslutning3 med dets udtalelse om Kommissionens forslag.

– Den 12. september 1989 vedtog Kommissionen et ændret forslag4 i lyset af
dens høring af Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

– Efter mange års forhandlinger i Rådet, som er blevet afbrudt og genoptaget
flere gange, vedtog Rådet den 10. oktober 2000 den fælles holdning5, der er
genstand for denne meddelelse.

2. FORMÅLET MED FORSLAGET

Hovedformålet med dette forslag er at sikre,

– at den eneste myndighed med kompetence til at iværksætte en
likvidationsprocedure mod et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt
hjemsted i Fællesskabet er hjemlandets myndighed, som bør anvende landets
egen lovgivning (enhedsprincippet)

1 KOM (86) 768 endelig udg./2, EFT C 71, 19.3.1987.
2 EFT C 319 af 30.11.1987, s. 10.
3 PE 124.469/fin. Ordfører P. Price.
4 KOM (89) 394 endelig udg., EFT C 253 af 6.10.1989, s. 3.
5 EFT………..
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– at likvidationsproceduren omfatter alle forsikringsselskabets filialer i
Fællesskabet, uanset i hvilken medlemsstat de er beliggende (universalitets-
princippet)6, samt

– at der er en passende balance mellem beskyttelsen af de forsikredes rettigheder,
idet forsikringstagernes præmier indgår i forsikringsselskabets formue, og
andre kreditorers legitime interesser7.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle betragtninger

3.1.1. Den fælles holdning, der er vedtaget af Rådet, bevarer essensen af Kommissionens
første forslag (herefter benævnt "forslaget"). Ligesom forslaget er den fælles
holdning baseret på enhedsprincippet og princippet om universalitet samt beskyttelse
af forsikringskreditorer. Kommissionen er enig i de ændringer, der er foreslået af
Rådet, og af den mening, at de vil bidrage til at forbedre lovtekstens kvaliteter.

3.1.2. Den fælles holdning tager i fuldt omfang hensyn til ånden i de ændringer, som
Parlamentet vedtog under førstebehandlingen. Endvidere har Rådet, da der er gået så
lang tid, siden forslaget blev vedtaget, udført det nødvendige arbejde med at lave nyt
udkast, idet man til fulde har respekteret principperne i den oprindelige tekst. Det var
nødvendigt at udarbejde et nyt udkast for at tilpasse forslagets ordlyd til de juridiske
rammer, der blev indført med "tredje generation" af forsikringsdirektiver (tredje
livsforsikringsdirektiv og tredje skadesforsikringsdirektiv8) samt for at sikre
overensstemmelse med andre af Fællesskabets retlige instrumenter vedrørende
konkurs, som for eksempel Rådets forordning om konkurs (herefter benævnt
"konkursforordningen")9 og det parallelle forslag om likvidation af kreditinstitutter10.
Det bør bemærkes, at mange tekniske spørgsmål, skønt den fælles holdning og
konkursforordningen er baseret på forskellige principper, i de to instrumenter er
identiske og bør behandles ens.

3.1.3. Endvidere har den fælles holdning udvidet forslagets anvendelsesområde ved at
anvende enhedsprincippet og princippet om universalitet ikke blot i forbindelse med
tvangslikvidation, men i forbindelse med alle former for likvidationsprocedurer,
uanset om de er frivillige eller tvungne, og uanset om de er baseret på insolvens eller
ej. Desuden er direktivets anvendelsesområde udvidet til at dække
saneringsforanstaltninger, som vedtages af de kompetente myndigheder med henblik
på at bevare eller genoprette et forsikringsselskabs finansielle soliditet, forudsat at

6 Forslaget er inspireret af "to principper, nemlig princippet om likvidationens enhed og princippet om
likvidationens universalitet for så vidt angår dens virkninger". KOM (86) 768 endelig udg./2,
Begrundelse.

7 Hensigten med forslaget er “dels at tilgodese det ufravigelige krav om sikring af de forsikredes
rettigheder, idet forsikringstagernes præmier indgår i forsikringsselskabernes formue, dels at tilgodese
de øvrige kreditorers, herunder lønmodtagernes, legitime interesser”. KOM (86) 768 endelig udg./2
Begrundelse.

8 Direktiv 92/96/EØF (EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1) og 92/49/EØF (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1).
9 Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (EFT L 160 af 30. juni 2000).
10 Ændret forslag til Rådets direktiv om sanering og likvidation af kreditinstitutter samt om

indskudsgarantiordninger [KOM (88) 4 endelig udg.; EFT C 36 af 8.2.1988]. En fælles holdning
vedrørende dette direktiv er vedtaget af Rådet den 17.7.2000
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sådanne foranstaltninger har indvirkning på bestående rettigheder, som tilfalder
andre parter end forsikringsselskabet. Den fælles holdning dækker derfor alle de
tilfælde, hvor et forsikringsselskab er i en krisesituation eller beslutter at lukke. På
denne måde har man forbedret beskyttelsen af kreditorer og forsikringskreditorer.

3.1.4. De væsentligste ændringer i den fælles holdning i forhold til Kommissionens forslag
kommenteres i detaljer nedenfor.

3.2. Parlamentets ændringer som afspejlet i den fælles holdning

De ændringer, som er vedtaget af Parlamentet og godkendt af Kommissionen under
førstebehandlingen af forslaget, tog sigte på at forbedre offentliggørelsen af
likvidationsprocedurer med henblik på at beskytte kreditorer (ændring nr. 1) og på at
sikre, at sådanne procedurer får virkning på hele Fællesskabets område i henhold til
det enhedsprincip, der gælder for likvidationer (ændring nr. 2 og 3). Ånden i
Parlamentets anmodninger er i fuldt omfang inkorporeret i den fælles holdning.

3.2.1. I overensstemmelse med ånden i Parlamentets ændringer indeholder den fælles
holdning en række bestemmelser (artikel 14, 15, 17 og 18), som skal sikre princippet
om offentliggørelse af likvidationsproceduren. Lignende bestemmelser gælder for de
saneringsforanstaltninger, der er omfattet af direktivet.

Som foreskrevet i artikel 14 skal afgørelsen om at indlede en likvidationsprocedure
offentliggøres: 1) i henhold til hjemlandets offentliggørelsesprocedurer, 2) i De
Europæiske Fællesskabers Tidende og 3) ved hjælp af ethvert andet middel, som er
bestemt af medlemsstaternes tilsynsmyndigheder inden for deres respektive områder.
Denne artikel fastsætter også, at offentliggørelsen skal specificere den myndighed i
hjemlandet, der har beføjelser til at indlede likvidationsproceduren, den lov, der
finder anvendelse, samt hvem der er udpeget som likvidator.

Foruden den førnævnte offentliggørelse foreskriver artikel 15 individuel
underretning om afgørelsen til alle kendte kreditorer, som er bosiddende i
Fællesskabet. Denne bestemmelse fastsætter også, hvilke oplysninger der skal gives.
I artikel 17 specificeres sprogene og den formular, der skal bruges til en sådan
underretning.

Endvidere forpligter artikel 18 likvidatorerne til regelmæssigt at holde kreditorer
underrettet om likvidationens forløb.

3.2.2. Som anbefalet af Parlamentet er det princip, at likvidationsprocedurer, der indledes
af hjemlandets kompetente myndighed, får retsvirkning på hele Fællesskabets
område (enhedsprincippet og princippet om universalitet) blevet tydeliggjort og
fuldstændiggjort. Det er navnlig dækket af artikel 8 og 9 i den fælles holdning.
Lignende bestemmelser er medtaget vedrørende saneringsforanstaltninger (artikel 4).

Som foreskrevet i artikel 8 har alene hjemlandets kompetente myndigheder
beføjelser til at vedtage en afgørelse om indledning af likvidationsprocedurer. Det
anføres, at denne afgørelse "anerkendes uden videre på alle de øvrige medlemsstaters
område og får retsvirkning dér, så snart den får retsvirkning i den medlemsstat, hvor
proceduren indledes". Artikel 9 foreskriver, at afgørelsen om at likvidere et
forsikringsselskab, likvidationsprocedurerne og disses retsvirkninger er underlagt
hjemlandets love.
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3.3. Andre ændringer foretaget af Rådet i den fælles holdning

Foruden den generelle udarbejdelse af et nyt udkast til forslagets ordlyd som
beskrevet i afsnit 3.1 ovenfor, er der i den fælles holdning navnlig foretaget følgende
ændringer:

3.3.1. Definition på likvidationsprocedurer [artikel 2, litra d)]

Definitionen på likvidationsprocedurer i den fælles holdning omfatter alle kollektive
procedurer, der medfører, at et forsikringsselskabs aktiver realiseres og fordeles ved
indgriben fra en administrativ eller retlig myndighed. Den fælles holdning er derfor
ikke begrænset til "tvangslikvidation", som det oprindelige forslag var. Den giver en
bred definition, der omfatter enhver likvidationsprocedure mod et forsikringsselskab,
hvad enten den er baseret på insolvens eller ej, og hvad enten den er frivillig eller
tvungen.

En bred definition på likvidation sikrer, at direktivet dækker globalt. På den måde vil
enhver likvidation af et forsikringsselskab i Fællesskabet blive gennemført på en
velorganiseret måde og i henhold til de regler, der er opnået enighed om på
europæisk plan. Kreditorer i den situation vil få behørige retlige garantier for
underretning, offentliggørelse og ikke-diskriminerende behandling. Direktivets
globale dækning er positiv for det indre marked i almindelighed og for beskyttelsen
af kreditorerne i særdeleshed.

3.3.2. Indbefatning af saneringsforanstaltninger [artikel 1, stk. 1 og 2, litra c), og stk. 3]

I modsætning til det oprindelige og det ændrede forslag omfatter den fælles holdning
ikke alene likvidationsprocedurer, men også saneringsforanstaltninger.

De “saneringsforanstaltninger”, der er omfattet af den fælles holdning, skal opfylde
følgende betingelser: for det første skal de tage sigte på at bevare eller genoprette
forsikringsselskabets finansielle situation; for det andet skal de berøre andre parters
end selve forsikringsselskabets bestående rettigheder (tredjemand). Den første
betingelse er nødvendig for at skelne saneringsforanstaltninger fra procedurer, der
tager sigte på at realisere og udlodde forsikringsselskabets aktiver (“likvidations-
procedurer”); den anden betingelse udelukker andre mulige foranstaltninger fra
direktivets anvendelsesområde, som ikke kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger,
fordi de udelukkende har indvirkning på forsikringsselskabet selv og ikke på
tredjemands rettigheder.

Forsikringsdirektiverne indeholder allerede bestemmelser om harmonisering af visse
saneringsforanstaltninger11. Den fælles holdning harmoniserer ikke alle sanerings-
foranstaltninger, som eventuelt findes i de nationale lovgivninger. I stedet opstiller
den regler, således at sådanne foranstaltninger kan anvendes på en samordnet måde i
hele Fællesskabet. En sådan samordning er til gavn for forsikringstagere og andre
kreditorer, eftersom man kan forebygge likvidationsprocedurer.

Det er ikke ønskværdigt, at alle saneringsforanstaltninger underlægges de samme
regler vedrørende offentliggørelse. Af den årsag udelukker den fælles holdning visse

11 Artikel 20 i direktiv 73/239/EØF (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 12) og artikel 24 i direktiv 79/267/EØF
(EFT L 63 af 13.3.1979, s. 12).
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saneringsforanstaltninger, der udelukkende har indvirkning på forsikringsselskabets
aktionærers, medlemmers eller ansattes rettigheder, fra pligten til offentliggørelse.
Med andre ord, når forsikringsselskabets kreditorer ikke berøres af sanerings-
foranstaltningerne, rummer den fælles holdning ikke nogen forpligtelse til
offentliggørelse, medmindre den lov, der finder anvendelse på sådanne sanerings-
foranstaltninger (hjemlandets lovgivning) foreskriver noget andet.

3.3.3. Hensigtsmæssig balance mellem forsikringskreditorers og andre kreditorers
rettigheder: behandling af forsikringskrav (artikel 10 og 12 samt bilag)

Forslaget foreskrev en fælles metode ("særligt privilegium") for behandlingen af
forsikringskrav i forbindelse med likvidation af et forsikringsselskab: aktiver, der
udgør de tekniske reserver, kan kun anvendes til fordel for forsikringskreditorer.

Et stort flertal af medlemsstaterne havde imidlertid ikke mulighed for at acceptere en
sådan harmonisering, der påvirkede den følsomme balance, der var i deres nationale
lovgivning, med hensyn til de forskellige kategorier af kreditorer i forbindelse med
en likvidation (f.eks. almindelige kreditorer, forsikringskreditorer, ansatte, sociale
sikringsordninger, skattemyndigheder, tingslige rettigheder12 osv.). Dette problem
var den væsentligste årsag til, at Rådets drøftelser af dette direktiv i mange år stod i
stampe.

For at undgå denne hindring har man i den fælles holdning kompletteret
Kommissionens forslag med tilføjelsen af en anden metode ("generelt privilegium"),
som er valgfri for medlemsstaterne, til beskyttelse af forsikringskreditorer.
Kommissionen mener, at de to metoder, der afspejler bestående systemer i de fleste
medlemsstater, må siges at give forsikringskreditorer ækvivalent beskyttelse.

Artikel 10 i den fælles holdning foreskriver, at medlemsstaterne har valgfrihed
mellem to metoder: enten at give forsikringskrav absolut forrang for andre krav med
hensyn til aktiver, der udgør forsikringsselskabets tekniske reserver (“særligt
privilegium”) eller at give forsikringskrav forrang for alle forsikringsselskabets
aktiver (de eneste undtagelser herfra er lønninger, sociale sikringsydelser, skatter og
tingslige rettigheder) (“generelt privilegium”).

De to valgfrie metoder, der giver forsikringskreditorer en ækvivalent beskyttelse, er
afgjort ikke identiske. De har hver især fordele og ulemper. "Særligt privilegium"
giver forsikringskreditorer en højere placering i rækkefølgen end "generelt
privilegium", idet forsikringskrav skal have forrang for alle andre krav. "Specielt
privilegium" vedrører imidlertid kun de aktiver, der udgør forsikringsselskabets
tekniske reserver, mens "generelt privilegium" vedrører alle aktiver, som tilhører
forsikringsselskabet. Begge metoder sikrer en hensigtsmæssig grad af beskyttelse af
forsikringskreditorer såvel som en passende balance i forhold til forsikrings-
selskabets andre kreditorer.

Endvidere har man i artikel 12 i den fælles holdning skaffet forsikringskreditorerne
en yderligere garanti i forbindelse med “generelt privilegium”. Medlemsstater, der

12 Dette er en juridisk betegnelse for de situationer, hvor en kreditor måtte have en præferentiel og specifik
rettighed til et bestemt aktiv. Et eksempel herpå er et pant i en ejendom. Sidstnævnte kan udgøre en del
af et forsikringsselskabs samlede aktivmasse, men i tilfælde af at prioritetsgælden ikke indfries, vil
kreditor have fortrinsret til aktivet, dvs. ejendommen.
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ansøger om denne metode, skal forlange af hvert forsikringsselskab, at de krav, som
kan have forrang for forsikringskrav (krav om lønudbetalinger, sociale
sikringsydelser, skatter og tingslige rettigheder, som er opført i forsikringsselskabets
regnskaber) dækkes af ubehæftede aktiver, der opfylder de samme betingelser som
aktiver, der udgør tekniske reserver. En sådan dækning ved hjælp af aktiver skal
eksistere til enhver tid og uafhængigt af en eventuel likvidation. Denne yderligere
garanti skal sikre, at "super-privilegerede krav" til enhver tid er dækket af
tilstrækkelige aktiver uden risiko for udbetalingen af forsikringskrav.

Det bør også bemærkes, at den brede definition på "forsikringskrav" i den fælles
holdning [artikel 2, litra k)] bør gavne beskyttelsen af forsikringskreditorer, eftersom
en sådan definition bestemmer anvendelsesområdet for begge de valgfrie metoder.
Der er faktisk gjort en væsentlig indsats for i den fælles holdning at specificere de
forsikringskrav, der skal dækkes. Alle beløb, som forsikringsselskabet skylder i
forbindelse med en forsikringstransaktion, er omfattet af definitionen. Foruden krav
fra forsikrede, forsikringstagere og begunstigede er krav fra forsikrede personer, som
har ret til at rejse direkte krav mod forsikringsselskabet, også blevet medregnet som
forsikringskrav. Desuden omfatter definitionen den præmie, som forsikringsselskabet
skylder som resultat af, at en forsikringstransaktion ikke er indgået eller er ophævet.

Under alle omstændigheder er det valgfrie system med to muligheder for behandling
af forsikringskrav et stort fremskridt med hensyn til beskyttelsen af forsikrings-
tagerne i sammenligning med den nuværende situation. I øjeblikket nyder
forsikringstagerne i visse medlemsstater ingen privilegier i tilfælde af likvidation. I
den nuværende situation ville en eventuel territorial likvidationsprocedure og
omkostningerne ved retstvister resultere i en væsentlig formindskelse af de beløb,
som forsikringstagerens krav ville indbringe.

3.3.4. Inddragelse af tilladelsen (artikel 13)

Den fælles holdning vælger på dette område en afbalanceret løsning, der tager
hensyn til praksis i de forskellige medlemsstater og bevarer parallellen til forslaget
om likvidation af kreditinstitutter og konkursforordningen. Den foreskriver, at
indledningen af en likvidationsprocedure medfører inddragelse af den tilladelse, der
er givet af de hjemlige tilsynsmyndigheder, medmindre en sådan tilladelse er
inddraget forinden. Dog hindrer inddragelse af tilladelsen ikke forsikringsselskabet i
at fortsætte de aktiviteter, der måtte være nødvendige af hensyn til likvidationen.

3.3.5. Gældende lovgivning (artikel 4, 9 og 19-26)

Som en logisk følge af enhedsprincippet foreskriver artikel 9 i den fælles holdning, at
likvidationsprocedurer og deres retsvirkninger er underlagt hjemlandets lovgivning
(lex concursus). Den samme regel gælder saneringsforanstaltninger som foreskrevet i
artikel 4. Med henblik på tydeliggørelse af den praktiske anvendelse af dette princip
er der i artikel 9, stk. 2, der følger konkursforordningen, opstillet en ikke-
udtømmende liste over forhold, som er underlagtlex concursus.

Direktivet kan imidlertid ikke se bort fra eksistensen af forskellige retssystemer i
medlemsstaterne. Da det ikke kan harmonisere grundlæggende aspekter af
civilretten, hvilket tydeligvis ville falde uden for dets rammer, må det beskytte
berettigede forventninger og anerkende visse bestående transaktioner, der er iværksat
uden for hjemlandet. Derfor foreskriver den fælles holdning særlige regler om
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gældende lovgivning i tilfælde af særlig væsentlige rettigheder og retlige relationer.
På denne måde søger den at beskytte transaktionernes retssikkerhed og garanti samt
tilliden til markederne.

På dette komplicerede område tager man i den fælles holdning fuld højde for de
relevante bestemmelser i konkursforordningen, som blev fastsat i Rådet af
medlemsstaternes civilretlige eksperter. Uoverensstemmelser mellem direktivet og
konkursforordningen på dette område ville ikke være berettiget og ville give
medlemsstaterne væsentlige problemer med at omsætte de to retlige instrumenter til
deres nationale lovgivning.

I denne henseende foreskriver den fælles holdning følgende særregler om gældende
lovgivning:

(1) Virkninger på visse aftaler og rettigheder (artikel 19)

Virkningerne af saneringsforanstaltninger og likvidationsprocedurer på arbejds-
kontrakter, aftaler, der giver brugs- eller købsret til fast ejendom og rettigheder til
fast ejendom, skibe eller luftfartøjer, er underlagt gældende lovgivning for disse
aftaler og rettigheder. Dette betyder for eksempel, at virkningen af likvidationen på
en arbejdsaftale eller aftale om fast ejendom, der er underskrevet af
forsikringsselskabet inden iværksættelse af likvidationsproceduren (f.eks.
fortsættelse eller ophævelse af aftale, godtgørelse til udbetaling osv.), er underlagt
den lov, der gælder for den pågældende aftale. Dette er nødvendigt for at beskytte de
berettigede forventninger hos den anden kontraherende part (f.eks. de ansatte) mod
anvendelsen af en udenlandsk lovgivning (lex concursus).

Men som anført i betragtning 25 i den fælles holdning er alle andre spørgsmål, som
for eksempel fordringers anmeldelse, efterprøvelse, anerkendelse og rækkefølge med
hensyn til sådanne aftaler og rettigheder, underlagtlex concursus. Dette betyder for
eksempel, at mens en arbejdskontrakts retlige situation og parternes rettigheder og
forpligtelser som resultat af iværksættelsen af likvidationsproceduren er underlagt
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den for aftalen gældende lov finder
anvendelse, fuldbyrdes enhver fordring vedrørende denne aftale mod
forsikringsselskabet i henhold tillex concursus inden for rammerne af
likvidationsproceduren.

(2) Tredjemands tingslige rettigheder (artikel 20) og ejendomsforbehold
(artikel 21)

"Tingslige rettigheder" er et juridisk udtryk, som dækker situationer, hvor en kreditor
måtte have en præferentiel og specifik rettighed over et bestemt aktiv. Et eksempel
herpå er et pant eller en ejendom.

Når et aktiv, der tilhører forsikringsselskabet, og som befinder sig uden for
hjemlandet, hvor likvidationen er indledt, er genstand for en tingslig rettighed til
fordel for tredjemand, foreskriver den fælles holdning, at en sådan "tingslig
rettighed", som er oprettet i en anden medlemsstat, ikke skal berøres af, at der
indledes en likvidationsprocedure. Eftersom de "tingslige rettigheders" stilling i
medlemsstaternes konkurslovgivning ikke er harmoniseret, foretrækker man i den
fælles holdning, idet man følger konkursforordningen, at lade disse "tingslige
rettigheder" til aktiver uden for hjemlandet være uberørte af likvidationsproceduren.
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Hensigten er at undgå, at berettigede forventninger hos en kreditor, der er beskyttet
af en tingslig rettighed i forbindelse med en transaktion, der er foretaget i henhold til
én medlemsstats lovgivning, kan tilsidesættes ved indledningen af en
likvidationsprocedure i en anden medlemsstat. Det bør bemærkes, at de "tingslige
rettigheder" er af væsentlig betydning for kreditydelsen.

I tilfælde af et ejendomsforbehold til fordel for tredjemand vedrørende et aktiv
tilhørende forsikringsselskabet, som befinder sig uden for hjemlandet (hvilket er en
situation, der er meget lig de "tingslige rettigheder"), vælger man i den fælles
holdning den samme løsning som ved tingslige rettigheder af de ovenfor anførte
grunde.

(3) Modregning (artikel 22)

I tilfælde af at man i henhold til reglerne for retskonflikter har ret til påberåbe sig
modregning ifølge en anden national lovgivning endlex concursus, tillader den
fælles holdning, i overensstemmelse med konkursforordningen, forsikringsselskabets
kreditor at bevare denne mulighed som en erhvervet rettighed imod
likvidationsproceduren. I dette tilfælde påvirkes retten til modregning ikke af, at der
indledes procedure.

Hensigten med denne bestemmelse er at beskytte kreditorens berettigede
forventninger. Muligheden for modregning bliver faktisk en slags lovbestemt garanti,
som den pågældende kreditor kan forlade sig på i det øjeblik, han indgår en aftale
eller optager et lån. Denne bestemmelse gælder modregning med hensyn til krav, der
er opstået inden indledning af likvidationsproceduren. Anerkendelse af retten til
modregning af krav, der er opstået efter indledning af likvidationsproceduren afgøres
af lex concursus.

(4) Regulerede markeder (artikel 23)

Med hensyn til direktivets virkning på transaktioner i regulerede finansmarkeder er
den fælles holdning i overensstemmelse med Fællesskabets andre retlige
instrumenter vedrørende konkurs (det parallelle forslag til likvidation af
kreditinstitutter og konkursforordningen).

Virkningerne af en saneringsforanstaltning eller indledningen af likvidations-
procedure på parternes rettigheder og forpligtelser i et reguleret marked er underlagt
den gældende lov på det marked. Således har den fælles holdning den intention at
undgå potentielle konflikter mellemlex concursusog den lov, der er gældende i den
medlemsstat, hvis lov finder anvendelse på det pågældende marked, med henblik på
at bevare den almindelige tillid til de regulerede markeder.

(5) Handlinger, der kan skade kreditorerne (artikel 24)

Denne bestemmelse bør læses sammen med artikel 9, stk. 2, litra l), i den fælles
holdning, der som en generel regel foreskriver, at gyldigheden af retshandler, der er
til skade for kreditorerne, er underlagtlex concursus. Denne generelle regel er fuldt
anvendelig, selv i de ovenfor nævnte tilfælde, hvor andre lovgivninger endlex
concursusafgør en bestemt retshandel: hvis en sådan retshandel er til skade for
kreditorerne, er lex concursusden gældende lov, ifølge hvilken retshandlens
gyldighed vurderes.
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Artikel 24 i den fælles holdning indeholder imidlertid en undtagelse fra denne
generelle regel. Den vedrører retshandler, der gennemføres af forsikringsselskabet
inden indledning af likvidationsproceduren, og som opfylder tre betingelser: (i) de er
til skade for kreditorerne i almindelighed, (ii) de er underlagt en anden lovgivning
end hjemlandets, og (iii) de kan ikke anfægtes i den relevante sag i henhold til en
sådan lovgivning. Når den person, der har nydt godt af den anfægtede handel,
fremlægger bevis for de tre ovennævnte betingelser, er disse handlers gyldighed
underlagt den lovgivning, der er gældende for handlen i stedet forlex concursus.

Formålet med denne bestemmelse er at sikre berettigede forventninger hos
tredjeparter, som har indgået transaktioner med forsikringsselskabet, der kan
anfægtes som følge af likvidationsprocedurens tilbagevirkende kraft eller på krav fra
likvidator. Det bør bemærkes, at der er væsentlige forskelle mellem
medlemsstaternes lovgivning med hensyn til den periode, inden for hvilken, og de
betingelser, hvorunder en retshandels gyldighed kan berøres af likvidationens
tilbagevirkende kraft. I denne situation følger den fælles holdning
konkursforordningen. For at skabe retssikkerhed for retshandler snarere end at
retshandlens retsgyldighed afgøres af en anden medlemsstats lovgivning,
lex concursus, vælges anvendelsen af den lovgivning, der gælder for den pågældende
retshandel.

Denne bestemmelse er naturligvis ikke beregnet på at beskytte bedrageriske handler
(consilium fraudis). Én betingelse for dens anvendelse er, at den lovgivning, der
finder anvendelse på handelen, ikke tillader, at handelen kan anfægtes på nogen
måde. Denne betingelse kan ikke opfyldes i tilfælde af bedrageri, eftersom alle
medlemsstaters lovgivning indeholder specifikke retsmidler med henblik på at
erklære sådanne handler ugyldige, uafhængigt af de straffedomme, de medfører.

(6) Beskyttelse af erhvervende tredjemand (artikel 25)

Denne bestemmelse vedrører udelukkende visse retshandler, der er indgået efter
vedtagelsen af saneringsforanstaltningerne eller indledningen af likvidations-
proceduren. Hvis et forsikringsselskab, som er genstand for en sanerings-
foranstaltning eller likvidationsprocedure, ved en retshandel mod modydelse
afhænder fast ejendom, et skib eller et luftfartøj eller noterede værdipapirer, afgøres
retshandlens gyldighed efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor ejendommen
befinder sig.

Formålet med denne bestemmelse er såvel at beskytte erhvervende tredjemands
berettigede forventninger som at lette administrators eller likvidators likvidation af
aktiver. Hvis erhvervelsens gyldighed afhang af en udenlandsk lovgivning
(hjemlandets lovgivning), ville købere tøve med at indgå transaktioner med et
forsikringsselskab, der var genstand for en saneringsforanstaltning eller likvidations-
procedure.

(7) Verserende retssager (artikel 26)

Virkningerne af en saneringsforanstaltning eller en likvidationsprocedure på en
verserende retssag mod forsikringsselskabet afgøres af lovgivningen i den
medlemsstat, hvor retssagen verserer.
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Det er logisk, at virkningerne af en likvidation på en retssag, der er indledt før
likvidationen, fortsat er underlagt den samme lov, indtil retssagen er afsluttet og
kendelsen afsagt. Men som anført i betragtning 26 bestemmes virkningerne af
sådanne foranstaltninger og procedurer på individuel tvangsfuldbyrdelse som følge af
disse retssager af hjemlandets lovgivning.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen er af den mening, at den fælles holdning bevarer hovedelementerne i
Kommissionens forslag som i de af Europa-Parlamentets ændringer, der blev
godkendt af Kommissionen og indarbejdet i dens ændrede forslag. Kommissionen
kan anbefale denne fælles holdning over for Europa-Parlamentet.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Kommissionens vegne
Formanden


