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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/   /EF

af

om supplerende tilsyn med kreditinstitutter,

forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat

og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF,

92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank3,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 227.
2 EFT C 36 af 8.2.2002, s. 1.
3 EFT C 271 af 26.9.2001, s. 10.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af           (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Den gældende fællesskabslovgivning indeholder et sæt generelle regler for tilsyn med kredi-

tinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber som selvstændige virksomheder og

kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, der er en del af henholdsvis en

bank/investeringsgruppe eller en forsikringsgruppe, dvs. grupper med homogene finansielle

aktiviteter.

(2) Nye udviklinger på finansmarkederne fører til oprettelse af finansielle grupper, der leverer

tjenesteydelser og produkter inden for forskellige sektorer på finansmarkederne, og som kal-

des finansielle konglomerater. Hidtil har der ikke været nogen form for tilsyn på gruppeplan

med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, som er en del af et sådant

konglomerat, navnlig med hensyn til solvenssituation og risikokoncentration i konglomeratet,

transaktionerne inden for en gruppe, interne risikostyringsprocedurer i konglomeratet og le-

delsens egnethed. Visse konglomerater er blandt de største finansielle grupper, der er aktive

på finansmarkederne og leverer tjenesteydelser over hele verden. Skulle sådanne konglome-

rater, navnlig kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, som er en del af

et sådant konglomerat, komme i finansielle vanskeligheder, kunne det i alvorlig grad destabi-

lisere det finansielle system og påvirke individuelle sparere, forsikringstagere og investorer.
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(3) Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser1 opstiller en række handlinger,

som er nødvendige for virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, og

bebuder udarbejdelsen af lovgivning om supplerende tilsyn med finansielle konglomerater,

der skal eliminere huller i den nuværende sektorlovgivning og andre risici for at sikre for-

svarlige tilsynsordninger i forbindelse med finansielle grupper med tværsektorielle finansielle

aktiviteter. En så ambitiøs målsætning kan kun nås etapevis. Etableringen af det supplerende

tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt kon-

glomerat er en sådan etape.

(4) Andre internationale fora har også peget på behovet for at udvikle hensigtsmæssige tilsynsbe-

greber for finansielle konglomerater.

(5) For at være effektivt bør det supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og

investeringsselskaber i et finansielt konglomerat anvendes på alle sådanne konglomerater, der

har betydelige tværsektorielle finansielle aktiviteter; dette er uanset deres struktur tilfældet,

når aktiviteterne når et vist omfang. Det supplerende tilsyn bør omfatte alle finansielle aktivi-

teter, som er identificeret i den sektorspecifikke tilsynslovgivning, og alle enheder, der hoved-

sagelig beskæftiger sig med sådanne aktiviteter, herunder porteføljeadministrationsselskaber.

(6) Afgørelser om ikke at medtage en bestemt enhed i anvendelsesområdet for det supplerende

tilsyn bør bl.a. træffes under hensyn til, om enheden i henhold til sektorreglerne vil være om-

fattet af tilsynet på gruppeplan.

                                                
1 KOM(1999) 323 endelig udg.
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(7) De kompetente myndigheder bør være i stand til på gruppeplan at vurdere den finansielle si-

tuation for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, der er en del af et

finansielt konglomerat, navnlig med hensyn til solvens (herunder eliminering af dobbelt gea-

ring af egenkapitalinstrumenter), risikokoncentration og transaktioner inden for gruppen.

(8) Et finansielt konglomerat ledes ofte på en måde ud fra dets forretningsaktiviteter, der ikke er i

fuld overensstemmelse med konglomeratets juridiske opbygning. For at tage højde for denne

tendens bør kravene til ledelsen gøres mere vidtrækkende, navnlig for så vidt angår ledelsen

af blandede finansielle holdingselskaber.

(9) For ethvert finansielt konglomerat, der er underlagt supplerende tilsyn, bør der udpeges en

koordinator blandt de berørte kompetente myndigheder.

(10) Koordinatorens opgaver bør ikke berøre de kompetente myndigheders opgaver og ansvar i

henhold til sektorreglerne.

(11) De berørte kompetente myndigheder, og især koordinatoren, bør kunne anmode enhederne

inden for et finansielt konglomerat eller andre kompetente myndigheder om at fremlægge de

oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre det supplerende tilsyn.
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(12) Der er et presserende behov for at øge samarbejdet mellem myndigheder med ansvar for til-

synet med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, herunder at udvikle

ad hoc-samarbejdsordninger mellem de myndigheder, der er involveret i tilsynet med enheder,

som tilhører et og samme finansielle konglomerat.

(13) Kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber, som har hovedkontor i Fælles-

skabet, kan være en del af et finansielt konglomerat, hvis øverste selskab ligger uden for Fæl-

lesskabet. Sådanne regulerede enheder bør også være underlagt et tilsvarende og passende

supplerende tilsyn, der opnår mål og resultater, som svarer til dette direktivs bestemmelser.

Det er i denne forbindelse af stor betydning, at der er gennemsigtighed omkring regler og in-

formationsudveksling med myndigheder i tredjelande om alle relevante forhold.

(14) Der kan kun formodes at bestå et tilsvarende og passende supplerende tilsyn, hvis tredjelan-

dets tilsynsmyndigheder har accepteret at samarbejde med de berørte kompetente myndighe-

der om de midler og mål, hvormed der kan udøves supplerende tilsyn med et finansielt

konglomerats regulerede enheder.

(15) Dette direktiv kræver ikke, at de kompetente myndigheder til Udvalget for Finansielle Kon-

glomerater giver oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til dette direktiv eller

andre sektordirektiver.
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(16) Målet for den påtænkte handling, nemlig fastsættelse af regler for det supplerende tilsyn med

kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, kan

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens

omfang og virkninger, bedre opfyldes på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe for-

anstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I over-

ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud

over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Da direktivet definerer minimumsstandarder,

kan medlemsstaterne fastsætte strengere regler.

(17) Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig er ned-

fældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(18) De nødvendige bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstem-

melse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vil-

kår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(19) Der kan fra tid til anden være behov for tekniske retningslinjer og gennemførelsesforanstalt-

ninger til bestemmelserne i dette direktiv for at tage højde for nye tendenser på de finansielle

markeder. Kommissionen bør derfor have beføjelser til at træffe gennemførelsesforanstaltnin-

ger, for så vidt de ikke ændrer de grundlæggende bestemmelser i dette direktiv.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



9754/3/02 REV 3 KSH/bms 7
DG G I    DA

(20) De eksisterende sektorregler for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselska-

ber bør udbygges for at opnå et minimum af overensstemmelse, navnlig for at undgå tilsyns-

arbitrage mellem sektorreglerne og reglerne for finansielle konglomerater. På den baggrund

bør der foretages en ændring af reglerne i Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973

om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til ud-

øvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring1, Rådets første direktiv

79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte be-

stemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed2, Rådets direktiv

92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrøren-

de direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv)3,

Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative

bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed (tredje livsforsikringsdirektiv)4,

Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditin-

stitutters kapitalgrundlag5 og Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsser-

vice i forbindelse med værdipapirer6 samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF

af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe7

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

2002/13/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 17).
2 EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2002/12/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 11).
3 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).
4 EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF.
5 EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/33/EF (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 29).
6 EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2000/64/EF.
7 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1.
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og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at

optage og udøve virksomhed som kreditinstitut1. Målet om en yderligere harmonisering kan

dog kun nås etapevis og må baseres på en grundig analyse.

(21) Med henblik på at vurdere behovet for og på at forberede en eventuel fremtidig harmonisering

af behandlingen af porteføljeadministrationsselskaber i henhold til sektorreglerne bør Kom-

missionen aflægge rapport om medlemsstaternes praksis på dette område –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Som ændret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 af

27.10.2000, s. 37).
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KAPITEL I

Formål og definitioner

Artikel 1

Formål

Dette direktiv fastsætter regler for supplerende tilsyn med regulerede enheder, der er meddelt tilla-

delse i henhold til artikel 6 i direktiv 73/239/EØF, artikel 6 i direktiv 79/267/EØF, artikel 3, stk. 1, i

direktiv 93/22/EØF eller artikel 4 i direktiv 2000/12/EF, og som er en del af et finansielt konglome-

rat. De relevante sektorregler for enheder, der er reguleret af ovennævnte direktiver, ændres ligele-

des.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) kreditinstitut: et kreditinstitut som omhandlet i artikel 1, nr. 1, andet afsnit, i direktiv

2000/12/EF
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2) forsikringsselskab: et forsikringsselskab som omhandlet i artikel 6 i direktiv 73/239/EØF, ar-

tikel 6 i direktiv 79/267/EØF eller artikel 1, litra b), i direktiv 98/78/EF

3) investeringsselskab: et investeringsselskab som omhandlet i artikel 1, nr. 2, i direktiv

93/22/EØF, herunder de i artikel 2, nr. 4, i direktiv 93/6/EØF omhandlede virksomheder

4) reguleret enhed: et kreditinstitut, et forsikringsselskab eller et investeringsselskab

5) porteføljeadministrationsselskab: et administrationsselskab som omhandlet i artikel 1a, stk. 2,

i Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative

bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinsti-

tutter)1 samt et selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted beliggende uden for Fællesskabet, der

ville kræve godkendelse i henhold til artikel 5, stk. 1, i dette direktiv, hvis det vedtægtsmæs-

sige hjemsted var beliggende inden for Fællesskabet

6) genforsikringsselskab: et genforsikringsselskab som omhandlet i artikel 1, litra c), i direk-

tiv 98/78/EF

                                                
1 EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/108/EF (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35).
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7) sektorregler: fællesskabslovgivningen vedrørende tilsynet med regulerede enheder, navnlig

som fastsat i direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 98/78/EF, 93/6/EØF, 93/22/EØF og

2000/12/EF

8) finansiel sektor: sektor bestående af én eller flere af følgende enheder:

a) et kreditinstitut, et finansieringsinstitut eller en accessorisk bankservicevirksomhed som

omhandlet i artikel 1, nr. 5, og nr. 23, i direktiv 2000/12/EF (banksektoren)

b) et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab eller et forsikringsholdingselskab som

omhandlet i artikel 1, litra i), i direktiv 98/78/EF (forsikringssektoren)

c) et investeringsselskab eller et finansieringsinstitut som omhandlet i artikel 2, nr. 7, i di-

rektiv 93/6/EØF (investeringsservicesektoren)

d) et blandet finansielt holdingselskab

9) modervirksomhed: en modervirksomhed som omhandlet i artikel 1 i Rådets syvende direktiv

83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber1 og enhver virksomhed, der efter

de kompetente myndigheders opfattelse faktisk udøver en bestemmende indflydelse på en an-

den virksomhed

                                                
1 EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).
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10) dattervirksomhed: en dattervirksomhed som omhandlet i artikel 1 i direktiv 83/349/EØF og

enhver virksomhed, på hvilken en modervirksomhed efter de kompetente myndigheders op-

fattelse faktisk udøver en bestemmende indflydelse; alle dattervirksomheder af dattervirk-

somheder betragtes også som dattervirksomheder af modervirksomheden

11) kapitalinteresser: kapitalinteresser som omhandlet i artikel 17, første punktum, i Rådets fjerde

direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer1 eller di-

rekte eller indirekte besiddelse af 20% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en

virksomhed

12) gruppe: en gruppe af virksomheder bestående af en modervirksomhed, dens dattervirksomhe-

der samt modervirksomhedens og dens dattervirksomheders kapitalinteresser foruden virk-

somheder, mellem hvilke der består en forbindelse som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direk-

tiv 83/349/EØF

13) snævre forbindelser: en situation, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer er knyttet

til hinanden gennem:

a) kapitalinteresser, hvorved forstås besiddelse af mindst 20% af stemmerettighederne eller

af kapitalen i en virksomhed, enten direkte eller gennem kontrol, eller

                                                
1 EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.
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b) kontrol, hvorved forstås den forbindelse, der består mellem et moderselskab og et dat-

terselskab i alle de i artikel 1, stk. 1 og 2, i direktiv 83/349/EØF nævnte tilfælde, eller en

forbindelse af samme art mellem en fysisk eller juridisk person og en virksomhed; et

datterselskab af et datterselskab betragtes ligeledes som datterselskab af det modersel-

skab, der står i spidsen for disse virksomheder.

En situation, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer er varigt knyttet til den samme

person gennem kontrol, betragtes ligeledes som en snæver forbindelse.

14) finansielt konglomerat: en gruppe, der med forbehold af artikel 3 opfylder følgende betingel-

ser:

a) gruppen ledes af en reguleret enhed som defineret i artikel 1, eller mindst ét af dattersel-

skaberne i gruppen er en reguleret enhed som defineret i artikel 1

b) hvis gruppen ledes af en reguleret enhed som defineret i artikel 1, består denne enten af

en modervirksomhed for en enhed i den finansielle sektor, en enhed, der besidder kapi-

talinteresser i en enhed i den finansielle sektor, eller en enhed, der er knyttet til en enhed

i den finansielle sektor som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF

c) hvis gruppen ikke ledes af en reguleret enhed som defineret i artikel 1, finder gruppens

aktiviteter hovedsagelig sted i den finansielle sektor som defineret i artikel 3, stk. 1,
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d) mindst én af enhederne i gruppen befinder sig i forsikringssektoren og mindst én i bank-

eller investeringsservicesektoren

e) både de konsoliderede og/eller aggregerede aktiviteter i enhederne i en gruppe inden for

forsikringssektoren og de konsoliderede og/eller aggregerede aktiviteter i enhederne i

bank- og investeringsservicesektoren anses for at være væsentlige i henhold til artikel 3,

stk. 2 eller stk. 3,

eventuelle undergrupper under de i nr. 12 omhandlede grupper, som opfylder kriterierne i

dette nummer, betragtes som finansielle konglomerater

15) blandet finansielt holdingselskab: en ureguleret modervirksomhed, som sammen med sine

dattervirksomheder, hvoraf mindst én er en reguleret enhed med hovedkontor i Fællesskabet,

og andre enheder udgør et finansielt konglomerat

16) kompetente myndigheder: de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der ved lov eller ad-

ministrative bestemmelser er bemyndiget til at føre tilsyn med kreditinstitutter og/eller forsik-

ringsselskaber og/eller investeringsselskaber, hvadenten det sker individuelt eller på gruppe-

plan

17) relevante kompetente myndigheder:

a) medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er ansvarlige for det sektorielle tilsyn

på gruppeplan med alle regulerede enheder i et finansielt konglomerat
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b) koordinatoren, udpeget i henhold til artikel 10, hvis denne er forskellig fra de myndig-

heder, der er nævnt under a);

c) andre berørte kompetente myndigheder, hvis det skønnes relevant af de myndigheder,

der er nævnt under a) og b). Dette skøn skal særlig tage hensyn til konglomeratets re-

gulerede enheders markedsandel i andre medlemsstater, navnlig hvis den overstiger 5%,

samt til betydningen i konglomeratet af regulerede enheder etableret i en anden med-

lemsstat

18) transaktioner inden for en gruppe: alle transaktioner, hvorigennem regulerede enheder inden

for et finansielt konglomerat direkte eller indirekte er afhængig af andre virksomheder inden

for samme gruppe eller på fysiske eller juridiske personer, der er forbundet med virksomhe-

derne inden for den pågældende gruppe ved hjælp af en snæver forbindelse, for så vidt angår

opfyldelse af en forpligtelse, kontraktlig eller ikke-kontraktlig, og mod betaling eller gratis

19) risikokoncentration: alle engagementer med tabsrisiko indgået af enheder inden for et finan-

sielt konglomerat, hvor engagementerne er store nok til at true solvensen eller den finansielle

situation i almindelighed for de regulerede enheder i det finansielle konglomerat. Sådanne en-

gagementer med tabsrisiko kan skyldes medkontrahentrisiko/kreditrisiko, investeringsrisiko,

forsikringsrisiko, markedsrisiko, andre risici eller en kombination af eller et samspil mellem

disse risici.
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Artikel 3

Tærskler til identifikation af et finansielt konglomerat

1. Med henblik på at bestemme, om en gruppes aktiviteter hovedsagelig finder sted i den finan-

sielle sektor som defineret i artikel 2, nr. 14, litra c), skal balancesummen for gruppens regulerede

og uregulerede enheder i den finansielle sektor udgøre mere end 40% af balancesummen for grup-

pen som helhed.

2. Med henblik på bestemmelse af, om aktiviteter i forskellige finansielle sektorer er væsentlige

som defineret i artikel 2, stk. 14, litra e), skal det for hver finansiel sektor gælde, at gennemsnittet af

forholdet mellem balancesummen for denne finansielle sektor og balancesummen for gruppens en-

heder i den finansielle sektor og forholdet mellem solvenskravene til den samme finansielle sektor

og de samlede solvenskrav til gruppens enheder i den finansielle sektor overstiger 10%.

I dette direktiv er den mindste finansielle sektor i et finansielt konglomerat den sektor, der har det

laveste gennemsnit, og den mest betydningsfulde finansielle sektor i et finansielt konglomerat den

sektor, der har det højeste gennemsnit. Ved beregningen af gennemsnittet og af den mindste og den

mest betydningsfulde finansielle sektor skal banksektoren og investeringsservicesektoren betragtes

samlet.
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3. Tværsektorielle aktiviteter anses også for at være væsentlige, jf. artikel 2, stk. 14, litra e), hvis

balancesummen for den mindste finansielle sektor i gruppen er på mere end 6 mia. EUR. Hvis

gruppen ikke når den tærskel, der er nævnt i stk. 2, kan de relevante kompetente myndigheder efter

indbyrdes aftale beslutte ikke at betragte gruppen som et finansielt konglomerat eller ikke at anven-

de bestemmelserne i artikel 7, 8 eller 9, hvis de mener, at inddragelsen af gruppen i dette direktivs

anvendelsesområde eller anvendelsen af sådanne bestemmelser ikke er nødvendige eller ville være

uhensigtsmæssig eller vildledende med hensyn til formålene med det supplerende tilsyn f.eks. under

hensyn til:

a) at den mindste finansielle sektors relative størrelse ikke overstiger 5% beregnet enten på

grundlag af det gennemsnit, der er omhandlet i stk. 2, eller på grundlag af den samlede balan-

cesum eller solvenskravene til den pågældende finansielle sektor, eller

b) at markedsandelen ikke overstiger 5% i nogen medlemsstat, beregnet på grundlag af den

samlede balancesum i bank- eller investeringsservicesektorerne og ud fra bruttopræmier i for-

sikringssektoren.

Afgørelser truffet i overensstemmelse med dette stykke meddeles de øvrige berørte kompetente

myndigheder.
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4. Med hensyn til anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 kan de relevante kompetente myndigheder efter

indbyrdes aftale beslutte:

a) ikke at medtage en enhed ved beregningen af de procentvise andele i de i artikel 6, stk. 5, om-

handlede tilfælde

b) at tage hensyn til at tærsklerne i stk. 1 og 2 for tre på hinanden følgende år er overholdt for at

undgå pludselige skift til andre metoder, og undlade at tage hensyn hertil, hvis der er væsent-

lige ændringer i gruppens struktur.

Såfremt der er identificeret et finansielt konglomerat i henhold til stk. 1, 2 og 3, træffes de i første

afsnit nævnte afgørelser på grundlag af et forslag fra det finansielle konglomerats koordinator.

5. Med hensyn til anvendelsen af stk. 1 og 2 kan de relevante kompetente myndigheder i særlige

tilfælde og efter indbyrdes aftale i stedet for det kriterium, der er baseret på balancesummen, an-

vende et af eller begge følgende parametre eller tilføje et eller begge disse parametre, hvis myndig-

hederne er af den opfattelse, at disse parametre er af særlig relevans med henblik på supplerende

tilsyn i henhold til dette direktiv, nemlig indkomststruktur, ikke balanceførte aktiviteter.
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6. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 og 2 skal der, hvis tærsklerne i disse stykker falder til

mindre end henholdsvis 40 og 10% for konglomerater, der allerede er underlagt supplerende tilsyn,

i de følgende tre år anvendes lavere tærskler på henholdsvis 35 og 8% for at undgå pludselige skift

til andre metoder.

Tilsvarende skal der med henblik på anvendelsen af stk. 3, hvis den samlede balancesum for den

mindste finansielle sektor i gruppen falder til mindre end 6 mia. EUR for konglomerater, der allere-

de er underlagt supplerende tilsyn, i de følgende tre år anvendes et lavere tal på 5 mia. EUR for at

undgå pludselige skift til andre metoder.

I den periode, der er nævnt i dette stykke, kan koordinatoren efter aftale med de øvrige relevante

kompetente myndigheder beslutte, at de laveste af de tærskler eller det lavere beløb, der er nævnt i

dette stykke, skal ophøre med at gælde.

7. De beregninger vedrørende balancen, der er nævnt i denne artikel, foretages på grundlag af

den aggregerede balancesum for gruppens enheder i henhold til deres årsregnskaber. I beregningen

skal indgå selskaber, hvori der er kapitalinteresser, med størrelsen af deres balancesum svarende til

gruppens aggregerede andel. Såfremt der foreligger konsoliderede regnskaber, skal disse dog an-

vendes i stedet for aggregerede regnskaber.

Solvenskravene i stk. 2 og 3 beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante sek-

torregler.
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Artikel 4

Identifikation af et finansielt konglomerat

1. De kompetente myndigheder, der har meddelt de regulerede enheder tilladelse, identificerer

på grundlag af artikel 2, 3 og 5 de grupper, der hører under dette direktivs anvendelsesområde.

Med henblik herpå

– skal de kompetente myndigheder, der har meddelt de regulerede enheder i gruppen tilladelse,

om nødvendigt have et tæt samarbejde;

– skal en kompetent myndighed, hvis den mener, at en reguleret enhed, som den selv har med-

delt tilladelse, indgår i en gruppe, der eventuelt kunne være et finansielt konglomerat, som ik-

ke allerede er identificeret i henhold til dette direktiv, meddele sin opfattelse til de øvrige be-

rørte kompetente myndigheder.

2. Den koordinator, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 10, underretter modervirk-

somheden i spidsen for en gruppe eller, hvis der ingen modervirksomhed er, den regulerede enhed

med den største balancesum i den mest betydningsfulde finansielle sektor inden for en gruppe om,

at gruppen er identificeret som et finansielt konglomerat, og om udpegningen af koordinatoren. Ko-

ordinatoren underretter også de kompetente myndigheder, der har meddelt koncernens regulerede

enheder tilladelse, og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor det blandede finansielle

holdingselskab har sit hovedkontor, samt Kommissionen.
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KAPITEL II

Supplerende tilsyn

AFDELING 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 5

Anvendelsesområde for det supplerende tilsyn

med de i artikel 1 nævnte regulerede enheder

1. Medmindre andet følger af sektorreglernes bestemmelser om tilsyn, fører medlemsstaterne

supplerende tilsyn med de i artikel 1 omhandlede regulerede enheder, i det omfang og på den måde

det er foreskrevet i dette direktiv.

2. Nedenstående regulerede enheder underlægges supplerende tilsyn på konglomeratplan i over-

ensstemmelse med artikel 6 til 17:

a) alle regulerede enheder, der er i spidsen for et finansielt konglomerat

b) alle regulerede enheder, hvis modervirksomhed er et blandet finansielt holdingselskab med

hovedkontor i Fællesskabet
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c) alle regulerede enheder, der er knyttet til en anden enhed i den finansielle sektor ved en for-

bindelse som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF.

Hvis et finansielt konglomerat er en undergruppe i et andet finansielt konglomerat, der opfylder be-

tingelserne i første afsnit, kan medlemsstaterne kun anvende artikel 6 til 17 på de regulerede enhe-

der i sidstnævnte gruppe, og alle henvisninger i direktivet til begreberne gruppe og finansielt kon-

glomerat skal da forstås som henvisninger til den sidstnævnte gruppe.

3. Alle regulerede enheder, som ikke er underlagt supplerende tilsyn i overensstemmelse med

stk. 2, og hvis moderselskab er en reguleret enhed eller et blandet finansielt holdingselskab med ho-

vedkontor uden for Fællesskabet, underlægges supplerende tilsyn på konglomeratplan i det omfang

og på den måde, der er beskrevet i artikel 18.

4. Hvis personer har kapitalinteresser i eller kapital tilknyttet en eller flere regulerede enheder

eller udøver betydelig indflydelse på sådanne enheder uden at have kapitalinteresser eller tilknyttet

kapital ud over de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde, afgør de relevante kompetente myndigheder

efter indbyrdes aftale og i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, hvorvidt og i hvilket

omfang der skal føres supplerende tilsyn med de regulerede enheder på samme måde, som hvis de

udgjorde et finansielt konglomerat.

For at føre et sådant supplerende tilsyn, skal mindst én af enhederne være en reguleret enhed som

nævnt i artikel 1, og betingelserne i artikel 2, stk. 14, litra d) og e), skal være opfyldt. De relevante

kompetente myndigheder træffer deres afgørelse i lyset af formålene med det supplerende tilsyn

som fastsat i dette direktiv.
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Hvis første afsnit skal anvendes på "kooperative grupper", skal de kompetente myndigheder tage

hensyn til disse gruppers offentlige finansielle forpligtelser over for andre finansielle enheder.

5. Det supplerende tilsyn på konglomeratplan indebærer ikke, at de kompetente myndigheder

skal føre tilsyn med blandede finansielle holdingselskaber, tredjelandes regulerede enheder i et fi-

nansielt konglomerat eller uregulerede enheder i et finansielt konglomerat enkeltvis, jf. dog arti-

kel 13.

AFDELING 2

FINANSIEL SITUATION

Artikel 6

Kapitalkrav

1. Medmindre andet er fastsat i sektorreglerne føres der supplerende tilsyn med kapitalkravene i

de regulerede enheder i et finansielt konglomerat i overensstemmelse med stk. 2-5, i artikel 9 i af-

deling 3 i dette kapitel og bilag I.

2. Medlemsstaterne kræver, at regulerede enheder i et finansielt konglomerat sikrer, at der fore-

findes en egenkapital på konglomeratplan, der altid mindst svarer til kapitaldækningskravene som

beregnet efter bilag I.
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Medlemsstaterne kræver også, at regulerede enheder følger en passende strategi for at opfylde ka-

pitalkravene på konglomeratplan.

De i første og andet afsnit omhandlede krav er underlagt tilsynsmæssig overvågning af koordinato-

ren i overensstemmelse med afdeling 3.

Koordinatoren sikrer, at den i første afsnit omhandlede beregning foretages mindst en gang om året

af enten de regulerede enheder eller det blandede finansielle holdingselskab.

Resultaterne af beregningen og de for beregningen relevante data forelægges koordinatoren af den

regulerede enhed, som omhandlet i artikel 1, der er i spidsen for det finansielle konglomerat, eller,

hvis det finansielle konglomerat ikke har en reguleret enhed i spidsen som omhandlet i artikel 1, af

det blandede finansielle holdingselskab eller af den regulerede enhed i det finansielle konglomerat,

der er identificeret af koordinatoren efter høring af de øvrige relevante kompetente myndigheder og

det finansielle konglomerat.
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3. Med henblik på beregning af kapitalkravene som omhandlet i stk. 2, første afsnit, falder føl-

gende enheder inden for anvendelsesområdet for det supplerende tilsyn i den form og i det omfang,

det er fastlagt i bilag I:

a) kreditinstitutter, finansieringsinstitutter eller accessoriske bankservicevirksomheder som om-

handlet i artikel 1, nr. 5, og nr. 23, i direktiv 2000/12/EF

b) forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber som omhand-

let i artikel 1, litra i), i direktiv 98/78/EF

c) investeringsselskaber eller finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 2, nr. 7, i direktiv

93/6/EØF

d) blandede finansielle holdingselskaber.

4. Ved beregningen af supplerende kapitalkrav til et finansielt konglomerat under anvendelse af

metode 1 ("Regnskabskonsolidering") i bilag I beregnes egenkapitalen og solvenskravene for grup-

pens enheder under anvendelse af de tilsvarende sektorregler på konsolideringens form og omfang

som fastsat navnlig i artikel 54 i direktiv 2000/12/EF og bilag 1, 1 B til direktiv 98/78/EF.
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Ved anvendelse af metode 2 og 3 (fradrag og aggregering hhv. fradrag af bogført værdi/solvens-

krav) i bilag I tages der ved beregningen højde for den forholdsmæssige andel, der besiddes af mo-

derselskabet eller den virksomhed, der besidder kapitalinteresser i en anden af gruppens enheder.

"Forholdsmæssig andel" betyder den del af den tegnede kapital, der direkte eller indirekte besiddes

af den pågældende virksomhed.

5. Koordinatoren kan beslutte ikke at medtage en bestemt enhed i beregningen af supplerende

kapitalkrav i følgende tilfælde:

a) hvis enheden er hjemmehørende i et tredjeland, hvis lovgivning er til hinder for overførsel af

de nødvendige oplysninger, uden at dette i øvrigt påvirker sektorreglerne vedrørende de kom-

petente myndigheders pligt til at nægte tilladelse, hvis de i praksis forhindres i at føre tilsyn

b) hvis enheden er ubetydelig i relation til formålene med det supplerende tilsyn med regulerede

enheder i et finansielt konglomerat

c) hvis medtagelse af enheden ville være uhensigtsmæssig eller vildledende i relation til formå-

lene med det supplerende tilsyn.

Hvis flere enheder undtages i henhold til første afsnit, litra b), skal de dog medtages, hvis de til-

sammen er ikke uvæsentlige.
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I det i første afsnit, litra c), omhandlede tilfælde hører koordinatoren de øvrige relevante kompe-

tente myndigheder, før der træffes afgørelse, medmindre det drejer sig om et hastetilfælde.

Hvis koordinatoren undlader at medtage en reguleret enhed i medfør af første afsnit, litra b) og c),

kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor enheden er hjemmehørende, anmode den

enhed, der er i spidsen for det finansielle konglomerat, om oplysninger, der kan lette tilsynet med

den regulerede enhed.

Artikel 7

Risikokoncentration

1. Medmindre andet er fastsat i sektorreglerne, føres der supplerende tilsyn med risikokoncen-

trationen i de regulerede enheder i et finansielt konglomerat i overensstemmelse med de regler, der

er fastsat i artikel 9, stk. 2-4, i afdeling 3 i dette kapitel og i bilag II.

2. Medlemsstaterne kræver, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber

regelmæssigt, og mindst en gang årligt, rapporterer til koordinatoren om alle væsentlige risikokon-

centrationer i konglomeratet i overensstemmelse med reglerne i denne artikel og i bilag II.  De nød-

vendige oplysninger forelægges koordinatoren af den regulerede enhed, som omhandlet i artikel 1,

der er i spidsen for det finansielle konglomerat, eller hvis det finansielle konglomerat ikke har en

reguleret enhed som omhandlet i artikel 1 i spidsen, af det blandede finansielle holdingselskab eller

af den regulerede enhed i det finansielle konglomerat, der er identificeret af koordinatoren efter hø-

ring af de øvrige relevante kompetente myndigheder og det finansielle konglomerat.
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Disse risikokoncentrationer er underlagt tilsynsmæssig overvågning foretaget af koordinatoren i

overensstemmelse med afdeling 3.

3. Indtil der sker en yderligere harmonisering af fællesskabslovgivningen, kan medlemsstaterne

opstille kvantitative grænser eller tillade deres kompetente myndigheder at opstille kvantitative

grænser eller træffe andre tilsynsmæssige foranstaltninger, der er egnet til at nå formålene med det

supplerende tilsyn, for så vidt angår alle former for risikokoncentration i konglomeratet.

4. Hvis et finansielt konglomerat ledes af et blandet finansielt holdingselskab, gælder sektorreg-

lerne vedrørende risikokoncentration i den mest betydningsfulde finansielle sektor i det finansielle

konglomerat, hvis en sådan forefindes, for denne sektor som helhed, herunder det blandede finan-

sielle holdingselskab.

Artikel 8

Transaktioner inden for en gruppe

1. Medmindre andet følger af sektorreglerne, føres der supplerende tilsyn med regulerede enhe-

ders, i et finansielt konglomerat, transaktioner inden for gruppen i overensstemmelse med de regler,

der er fastsat i artikel 9, stk. 2-4, i afdeling 3 i dette kapitel og i bilag II.
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2. Medlemsstaterne kræver, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber

regelmæssigt og mindst en gang årligt, rapporterer til koordinatoren om alle væsentlige transaktio-

ner inden for gruppen af regulerede enheder i et finansielt konglomerat i overensstemmelse med

reglerne i denne artikel og i bilag II. Hvis de tærskler, der omhandles i bilag II, første afsnit, sidste

punktum ikke er fastlagt, anses en transaktion inden for en gruppe for at være væsentlig, hvis den

beløbsmæssigt overstiger 5% af det samlede kapitalkrav på konglomeratet.

De nødvendige oplysninger forelægges koordinatoren af den regulerede enhed, der som omhandlet i

artikel 1 er i spidsen for det finansielle konglomerat, eller hvis det finansielle konglomerat ikke har

en reguleret enhed i spidsen som omhandlet i artikel 1, af det blandede finansielle holdingselskab

eller af den regulerede enhed i det finansielle konglomerat, der er identificeret af koordinatoren ef-

ter høring af de øvrige relevante kompetente myndigheder og det finansielle konglomerat.

Disse transaktioner inden for en gruppe er underlagt overvågning af koordinatoren.

3. Indtil der sker en yderligere harmonisering af fællesskabslovgivningen, kan medlemsstaterne

opstille kvantitative grænser og kvalitative krav med hensyn til et finansielt konglomerats regulere-

de enheders transaktioner inden for en gruppe, eller tillade deres kompetente myndigheder at op-

stille kvantitative grænser og kvantitative krav, eller træffe andre tilsynsforanstaltninger, der tjener

til at nå formålene med det supplerende tilsyn.
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4. Hvis et finansielt konglomerat har et blandet finansielt holdingselskab i spidsen, gælder sek-

torreglerne vedrørende transaktioner inden for en gruppe i den mest betydningsfulde finansielle

sektor i det finansielle konglomerat for denne sektor som helhed, herunder det blandede finansielle

holdingselskab.

Artikel 9

Interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer

1. Medlemsstaterne kræver, at regulerede enheder i et konglomerat har tilstrækkelige risikosty-

ringsprocedurer og interne kontrolmekanismer, herunder forsvarlige administrative regnskabspro-

cedurer.

2. Risikostyringsprocedurerne skal omfatte:

a) forsvarlig styring og ledelse med godkendelse og periodisk gennemgang af strategier og poli-

tikker foretaget af de relevante styrende organer i konglomeratet med hensyn til alle de risici,

de påtager sig;

b) passende strategier til opfyldelse af kapitalkravene for at tage højde for konsekvenserne af

deres forretningsstrategi for risikoprofil og kapitalkrav som fastlagt i overensstemmelse med

artikel 6 og bilag I;
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c) passende procedurer med henblik på at sikre, at deres risikoovervågningssystemer er velinte-

grerede i deres organisation, og at der er truffet alle foranstaltninger til at sikre, at de syste-

mer, der er gennemført i alle de selskaber der er underlagt supplerende tilsyn, er konsekvente,

således at risiciene kan måles, overvåges og kontrolleres på konglomeratplan.

3. De interne kontrolmekanismer skal omfatte:

a) passende mekanismer med hensyn til kapitalkrav for at identificere og måle alle væsentlige

risici og på passende måde relatere egne midler til risici;

b) forsvarlige rapporterings- og regnskabsprocedurer for at identificere, måle, overvåge og kon-

trollere transaktionerne inden for gruppen og risikokoncentrationen.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der i alle virksomheder, som er underlagt supplerende tilsyn i hen-

hold til artikel 5, findes tilstrækkelige interne kontrolmekanismer, der kan frembringe alle data og

oplysninger, som er relevante for det supplerende tilsyn.

5. Koordinatoren fører tilsyn med procedurerne og mekanismerne i stk. 1 til 4.
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AFDELING 3

FORANSTALTNINGER TIL RÅDIGHED FOR DET SUPPLERENDE TILSYN

Artikel 10

Den kompetente myndighed med ansvar

for det supplerende tilsyn (koordinatoren)

1. Med henblik på at sikre et korrekt supplerende tilsyn med de regulerede enheder i et finansielt

konglomerat udpeges der én koordinator, der har ansvar for koordinering og udøvelse af det supple-

rende tilsyn, blandt de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, herunder myndighe-

derne i den medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor.

2. Udpegningen skal ske på grundlag af følgende kriterier:

a) hvis et finansielt konglomerat har en reguleret enhed i spidsen, varetages hvervet som koordi-

nator af den kompetente myndighed, der har meddelt den regulerede enhed tilladelse i hen-

hold til de relevante sektorregler
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b) hvis et finansielt konglomerat ikke har en reguleret enhed i spidsen, varetages hvervet som

koordinator af den kompetente myndighed, der udpeges efter følgende principper:

i) hvis moderselskabet for en reguleret enhed er et blandet finansielt holdingselskab, va-

retages hvervet som koordinator af den kompetente myndighed, der har meddelt tilla-

delse til denne regulerede enhed i henhold til de relevante sektorregler

ii) hvis to eller flere regulerede enheder med hovedkontor i Fællesskabet har samme blan-

dede finansielle holdingselskab som modervirksomhed, og en af disse enheder er med-

delt tilladelse i den medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit

hovedkontor, varetages hvervet som koordinator af den kompetente myndighed for den

regulerede enhed, som er meddelt tilladelse i denne medlemsstat

hvis to eller flere regulerede enheder, som er aktive i forskellige finansielle sektorer, er

meddelt tilladelse i den medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har et

hovedkontor, varetages hvervet som koordinator af den kompetente myndighed for den

regulerede enhed, der er aktiv i den mest betydningsfulde finansielle sektor

hvis det finansielle konglomerat har to eller flere blandede finansielle holdingselskaber i

spidsen, der har hovedkontor i forskellige medlemsstater, og der findes en reguleret en-

hed i hver af disse stater, varetages hvervet som koordinator af den kompetente myn-

dighed for den regulerede enhed med den største balancesum, hvis disse enheder tilhø-

rer samme finansielle sektor, eller af den kompetente myndighed for den regulerede en-

hed inden for den mest betydningsfulde finansielle sektor
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iii) hvis to eller flere regulerede enheder med hovedkontor i Fællesskabet har samme blan-

dede finansielle holdingselskab som modervirksomhed, og ingen af disse enheder er

meddelt tilladelse i den medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har

hovedkontor, varetages hvervet som koordinator af den kompetente myndighed, der har

meddelt tilladelse til den regulerede enhed, som har den største balancesum i den mest

betydningsfulde finansielle sektor

iv) hvis det finansielle konglomerat er en gruppe uden en modervirksomhed i spidsen og i

ethvert andet tilfælde varetages hvervet som koordinator af den kompetente myndighed,

der har meddelt tilladelse til den regulerede enhed, som har den største balancesum i

den mest betydningsfulde finansielle sektor.

3. I særlige tilfælde kan de relevante kompetente myndigheder efter indbyrdes aftale tillade

undtagelser fra de i stk. 2 omhandlede kriterier, hvis det vil være uhensigtsmæssigt at anvende disse

kriterier under hensyn til konglomeratets opbygning og den relative betydning af dets aktiviteter i

forskellige lande, og udpege en anden kompetent myndighed til koordinator. I sådanne tilfælde skal

de kompetente myndigheder, inden de træffer afgørelse, give konglomeratet adgang til at fremsætte

bemærkninger til afgørelsen.
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Artikel 11

Koordinatorens opgaver

1. Koordinatorens opgaver i forbindelse med det supplerende tilsyn omfatter:

a) koordinering af indsamling og formidling af relevante eller væsentlige oplysninger under

normale forhold og i krisesituationer, herunder formidling af oplysninger, der er af betydning

for en kompetent myndigheds tilsyn i henhold til sektorreglerne

b) overvågning og vurdering af et finansielt konglomerats finansielle situation

c) vurdering af overholdelsen af reglerne om kapitalkrav, risikokoncentration og transaktioner

inden for en gruppe som omhandlet i artikel 6, 7 og 8

d) vurdering af det finansielle konglomerats opbygning, organisation og interne kontrolsystemer

som omhandlet i artikel 9

e) planlægning og koordinering af tilsynsaktiviteter under normale forhold og i krisesituationer i

samarbejde med de relevante kompetente myndigheder

f) andre opgaver, foranstaltninger og afgørelser, der er pålagt koordinatoren i henhold til dette

direktiv, eller som følger af anvendelsen af dette direktiv.
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For at lette det supplerende tilsyn og basere det på et bredt retsgrundlag iværksætter koordinatoren

og de andre relevante kompetente myndigheder samt om nødvendigt andre kompetente myndighe-

der koordineringsordninger. En koordineringsordning kan pålægge koordinatoren yderligere opga-

ver og kan præcisere procedurerne for den beslutningsproces, der gælder for de relevante kompe-

tente myndigheder, som er omhandlet i artikel 3, 4, artikel 5, stk. 4, artikel 6, 12, stk. 2, artikel 16

og 18, og for samarbejdet med andre kompetente myndigheder.

2. Koordinatoren bør, når han har brug for oplysninger, der allerede er givet til en anden kom-

petent myndighed i overensstemmelse med sektorreglerne, snarest muligt henvende sig til denne

myndighed for at undgå dobbeltarbejde med at indberette til de forskellige myndigheder, der delta-

ger i tilsynet.

3. Uden at det berører muligheden for at delegere særlige tilsynsbeføjelser og -opgaver i henhold

til fællesskabslovgivningen, påvirker det forhold, at der er en koordinator med specifikke opgaver i

forbindelse med det supplerende tilsyn med regulerede enheder i et finansielt konglomerat, ikke de

kompetente myndigheders opgaver og ansvar efter sektorreglerne.
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Artikel 12

Samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder, der har ansvaret for tilsynet med de regulerede enheder i et fi-

nansielt konglomerat, og den kompetente myndighed, der er udpeget til koordinator for dette finan-

sielle konglomerat, arbejder tæt sammen. Uden at det berører disse myndigheders respektive ansvar

som defineret i sektorreglerne, giver disse myndigheder, uanset om de måtte være etableret i samme

medlemsstat, hinanden alle oplysninger, der er væsentlige eller relevante for udførelsen af de andre

myndigheders tilsynsopgaver i henhold til sektorreglerne og dette direktiv. I denne forbindelse

meddeler de kompetente myndigheder og koordinatoren efter anmodning alle relevante oplysninger

og giver på eget initiativ alle væsentlige oplysninger.

Dette samarbejde omfatter mindst indsamling og udveksling af oplysninger vedrørende følgende

punkter:

a) identifikation af gruppeopbygningen, af alle større enheder inden for det finansielle konglo-

merat og af de kompetente myndigheder for de regulerede enheder i gruppen

b) det finansielle konglomerats strategi

c) det finansielle konglomerats finansielle situation, navnlig vedrørende kapitalkrav, transaktio-

ner inden for gruppen, risikokoncentration og rentabilitet

d) det finansielle konglomerats betydende aktionærer og ledelse



9754/3/02 REV 3 KSH/gb 38
DG G I    DA

e) organisation, risikostyring og interne kontrolsystemer i konglomeratet

f) procedurer til indsamling af oplysninger fra enhederne i et finansielt konglomerat og verifika-

tion heraf

g) negative udviklinger i regulerede enheder eller i andre af det finansielle konglomerats enhe-

der, som kan have en alvorlig indvirkning på de regulerede enheder

h) vigtigste sanktioner og ekstraordinære foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndig-

heder i overensstemmelse med sektorreglerne eller dette direktiv.

De kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med sektorreglernes bestemmelser også ud-

veksle oplysninger med følgende myndigheder, hvis det er nødvendigt for udøvelsen af deres re-

spektive opgaver vedrørende regulerede enheder i et finansielt konglomerat: centralbanker, Det

Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

2. Uanset de berørte kompetente myndigheders respektive ansvar i henhold til sektorreglerne

skal de, inden de træffer afgørelse, høre hinanden om følgende punkter, hvis disse afgørelser er af

betydning for andre kompetente myndigheders tilsyn:

a) ændringer i aktionær-, organisations- eller ledelsesstrukturen i regulerede enheder i et finan-

sielt konglomerat, der kræver de kompetente myndigheders godkendelse eller tilladelse

b) vigtigste sanktioner eller ekstraordinære foranstaltninger, der træffes af de kompetente myn-

digheder.
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En kompetent myndighed kan beslutte ikke at foretage høring i hastetilfælde, eller hvor en sådan

høring kan skade afgørelsernes effektivitet. I så fald orienterer den kompetente myndighed straks de

øvrige kompetente myndigheder.

3. Koordinatoren kan opfordre de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor en moder-

virksomhed har sit hovedkontor, og som ikke selv foretager det supplerende tilsyn i henhold til arti-

kel 10, til at anmode modervirksomheden om oplysninger, som er relevante for udførelsen af koor-

dineringsopgaverne som fastsat i artikel 11, og til at fremsende disse til koordinatoren.

Hvis de i artikel 14, stk. 2, omhandlede oplysninger allerede er givet til en kompetent myndighed i

overensstemmelse med sektorreglerne, kan de kompetente myndigheder med ansvar for det supple-

rende tilsyn henvende sig til førstnævnte myndighed for at få oplysningerne.

4. Medlemsstaterne giver tilladelse til udveksling af oplysningerne mellem deres kompetente

myndigheder indbyrdes og mellem deres kompetente myndigheder og andre myndigheder som

omtalt i stk. 1, 2 og 3. Indsamling eller besiddelse af oplysninger vedrørende en enhed i et finansielt

konglomerat, som ikke er en reguleret enhed, indebærer ikke, at de kompetente myndigheder skal

føre individuelt tilsyn med disse enheder.

Oplysninger modtaget i forbindelse med det supplerende tilsyn og navnlig enhver udveksling af

oplysninger mellem kompetente myndigheder indbyrdes og mellem kompetente myndigheder og

andre myndigheder, som er omhandlet i dette direktiv, er underlagt sektorreglernes bestemmelser

om tjenstlig tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger.
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Artikel 13

Ledelsesorgan for blandede finansielle holdingselskaber

Medlemsstaterne kræver, at de personer, der faktisk leder det blandede finansielle holdingselskabs

forretninger, har et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring til at udføre denne op-

gave.

Artikel 14

Adgang til oplysninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke inden for deres jurisdiktion findes retlige hindringer for, at

fysiske og juridiske personer, der er underlagt supplerende tilsyn - regulerede såvel som uregulerede

enheder - indbyrdes udveksler oplysninger, som måtte være relevante for det supplerende tilsyn.

2. Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder med ansvar for det supplerende

tilsyn ved direkte eller indirekte henvendelse til enhederne i et finansielt konglomerat - regulerede

såvel som uregulerede enheder - får adgang til alle oplysninger, som måtte være relevante for det

supplerende tilsyn.
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Artikel 15

Verifikation

Hvis de kompetente myndigheder ved anvendelsen af dette direktiv i særlige tilfælde ønsker at veri-

ficere oplysningerne om en reguleret eller ureguleret enhed, som er en del af et finansielt konglome-

rat og hjemmehørende i en anden medlemsstat, anmoder disse de kompetente myndigheder i den

pågældende medlemsstat om at få verifikationen foretaget.

Myndigheder, der modtager en sådan anmodning, efterkommer anmodningen inden for rammerne

af deres beføjelser enten ved selv at foretage verifikationen, ved at lade en revisor eller en ekspert

foretage den eller ved at give den anmodende myndighed tilladelse til selv at foretage den.

Den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, kan, hvis den ønsker det, deltage i veri-

fikationen, hvis den ikke selv foretager denne.

Artikel 16

Retshåndhævende foranstaltninger

Hvis de regulerede enheder i et finansielt konglomerat ikke opfylder kravene i artikel 6 til 9, eller

hvis kravene er opfyldt, men solvensen ikke desto mindre kan være i fare, eller hvis transaktionerne

inden for gruppen eller risikokoncentrationerne udgør en trussel mod de regulerede enheders finan-

sielle situation, stilles der krav om gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger med henblik på

snarest muligt at afhjælpe situationen:

− af koordinatoren for så vidt angår blandede finansielle holdingselskaber
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− af de kompetente myndigheder for så vidt angår regulerede enheder; med det formål skal ko-

ordinatoren orientere disse kompetente myndigheder om sine resultater.

Medlemsstaterne kan beslutte, hvilke foranstaltninger deres kompetente myndigheder skal træffe

med hensyn til blandede finansielle holdingselskaber, jf. dog artikel 17, stk. 2.

De berørte kompetente myndigheder, herunder koordinatoren, koordinerer, hvor det er hensigts-

mæssigt, deres tilsynsvirksomhed.

Artikel 17

Yderligere beføjelser til de kompetente myndigheder

1. Indtil der er foretaget yderligere harmonisering af sektorreglerne, fastsætter medlemsstaterne,

at deres kompetente myndigheder har beføjelse til at træffe alle tilsynsforanstaltninger, der anses for

nødvendige med henblik på at undgå eller imødegå, at regulerede enheder i et finansielt konglome-

rat omgår sektorreglerne.

2. Uden at det berører deres straffelovgivning, sikrer medlemsstaterne, at blandede finansielle

holdingselskaber eller deres faktiske ledelse, der overtræder love eller administrative bestemmelser,

som er iværksat til gennemførelse af dette direktiv, kan pålægges sanktioner eller foranstaltninger

med henblik på at bringe konstaterede overtrædelser eller årsagerne til sådanne overtrædelser til op-

hør. I visse tilfælde kan sådanne foranstaltninger kræve domstolenes indgriben. De kompetente

myndigheder sikrer gennem et tæt samarbejde, at de ovenfor nævnte sanktioner og foranstaltninger

frembringer de ønskede resultater.
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AFDELING 4

TREDJELANDE

Artikel 18

Modervirksomheder uden for Fællesskabet

1. Uden at det berører sektorreglerne, verificerer de kompetente myndigheder i det i artikel 5,

stk. 3, omhandlede tilfælde, om de regulerede enheder, hvis modervirksomhed har hovedkontor

uden for Fællesskabet, er underlagt tilsyn af et tredjelands kompetente myndighed svarende til be-

stemmelserne i dette direktiv om det supplerende tilsyn med regulerede enheder som omhandlet i

artikel 5, stk. 2. Verifikationen foretages af den kompetente myndighed, dvs. koordinatoren, hvis

kriterierne i artikel 10, stk. 2, fandt anvendelse, efter anmodning fra modervirksomheden eller en af

de regulerede enheder, der har fået meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller på eget initiativ. Denne

kompetente myndighed hører de øvrige relevante kompetente myndigheder og tager hensyn til alle

gældende retningslinjer udarbejdet af Udvalget for Finansielle Konglomerater i overensstemmelse

med artikel 21, stk. 5. Med henblik herpå hører den kompetente myndighed udvalget, inden der

træffes en afgørelse.
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2. I mangel af et tilsvarende tilsyn som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne analogt de i

artikel 5, stk. 2, omhandlede bestemmelser vedrørende supplerende tilsyn med regulerede enheder.

Som alternativ kan de kompetente myndigheder anvende en af metoderne i stk. 3.

3. Medlemsstaterne tillader deres kompetente myndigheder at anvende andre metoder, der sikrer

et passende supplerende tilsyn med de regulerede enheder i et finansielt konglomerat. Disse meto-

der skal accepteres af koordinatoren efter høring af de øvrige relevante kompetente myndigheder.

De kompetente myndigheder kan kræve, at der oprettes et blandet finansielt holdingselskab, som

har hovedkontor i Fællesskabet, og anvende dette direktivs bestemmelser på de regulerede enheder i

det finansielle konglomerat, som har dette holdingselskab i spidsen. Metoderne skal opfylde det

supplerende tilsyns mål som defineret i dette direktiv og skal indberettes til de øvrige berørte kom-

petente myndigheder og Kommissionen.

Artikel 19

Samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder

1. Artikel 25, stk. 1 og 2, i direktiv 2000/12/EF og artikel 10a i direktiv 98/78/EF anvendes mu-

tatis mutandis ved forhandling af aftaler med et eller flere tredjelande vedrørende metoderne til

gennemførelse af supplerende tilsyn med regulerede enheder i et finansielt konglomerat.

2. Kommissionen, Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning, Forsikringskomiteen og Udval-

get for Finansielle Konglomerater undersøger resultatet af de i stk. 1 omhandlede forhandlinger og

den deraf opståede situation.
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KAPITEL III

Kommissionens beføjelser

og udvalgsprocedure

Artikel 20

Kommissionens beføjelser

1. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med proceduren i artikel 21, stk. 2, de tekniske

tilpasninger til dette direktiv på følgende områder:

a) en mere præcis formulering af de i artikel 2 omhandlede definitioner for at tage højde for ud-

viklinger på finansmarkederne ved anvendelsen af dette direktiv

b) en mere præcis formulering af de i artikel 2 definitioner for at sikre en ensartet anvendelse af

dette direktiv i Fællesskabet

c) tilpasning af terminologien og udformningen af definitionerne i direktivet i overensstemmelse

med senere fællesskabsretsakter om regulerede enheder og dermed beslægtede anliggender

d) en mere præcis formulering af de i bilag I opstillede beregningsmetoder med henblik på at

tage højde for udviklinger på finansmarkederne og tilsynsmetoderne

e) koordinering af de bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 7 og 8 og bilag II med

henblik på at fremme en ensartet anvendelse i Fællesskabet.
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2. Kommissionen underretter offentligheden om ethvert forslag forelagt i henhold til denne arti-

kel og hører de interesserede parter, inden den forelægger udkastet til foranstaltninger for det i arti-

kel 21 omhandlede udvalg for finansielle konglomerater.

Artikel 21

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg for finansielle konglomerater, i det følgende benævnt "ud-

valget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Medmindre andet er fastsat i de gennemførelsesforanstaltninger, der allerede er vedtaget, op-

hører anvendelsen af dette direktivs bestemmelser om vedtagelse af tekniske bestemmelser og afgø-

relser i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, fire år efter direktivets ikrafttræden. Europa-

Parlamentet og Rådet kan på forslag af Kommissionen forny de pågældende bestemmelser efter

fremgangsmåden i traktatens artikel 251, og tager dem med henblik herpå op til revision inden ud-

gangen af nævnte periode på fire år.
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5. Udvalget kan fastsætte generelle retningslinjer med hensyn til, om tredjelandes kompetente

myndigheders ordninger for supplerende tilsyn kan forventes at nå målene for det supplerende til-

syn som fastlagt i dette direktiv i relation til regulerede enheder i et finansielt konglomerat, som har

en virksomhed i spidsen med hovedkontor uden for Fællesskabet. Udvalget reviderer løbende så-

danne retningslinjer og tager hensyn til alle ændringer i det supplerende tilsyn, der foretages af så-

danne kompetente myndigheder.

6. Medlemsstaterne holder udvalget underrettet om, hvilke principper de anvender i forbindelse

med tilsynet med transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentration.

KAPITEL IV

Ændringer af eksisterende direktiver

Artikel 22

Ændringer i direktiv 73/239/EØF

I direktiv 73/239/EØF foretages følgende ændringer:

1) Følgende nye artikel indsættes:
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"Artikel 12a

1. De kompetente myndigheder i den anden berørte medlemsstat høres forud for meddelel-

se af tilladelse til et forsikringsselskab, der er

a) datterselskab af et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat,

eller

b) datterselskab af moderselskabet for et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i en

anden medlemsstat, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et forsikrings-

selskab, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat.

2. Den kompetente myndighed i en berørt medlemsstat, som er ansvarlig for tilsynet med

kreditinstitutter eller investeringsselskaber, høres forud for meddelelse af tilladelse til et for-

sikringsselskab, der er

a) datterselskab af et kreditinstitut eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i

Fællesskabet, eller

b) datterselskab af moderselskabet for et kreditinstitut eller investeringsselskab, der er

meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et kreditinsti-

tut eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fællesskabet.
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3. De i stk. 1 og 2 omhandlede relevante kompetente myndigheder hører navnlig hinanden

ved vurdering af aktionærernes egnethed samt af omdømme og erfaring hos de personer, som

deltager i ledelsen i en anden enhed i samme gruppe. De meddeler hinanden alle oplysninger

vedrørende aktionærernes egnethed og det ledende personales omdømme og erfaring, som har

relevans for de andre berørte kompetente myndigheder, såvel med henblik på meddelelse af

tilladelse som på den løbende vurdering af overholdelsen af betingelserne for udøvelsen af

virksomhed."

2) I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende nye afsnit:

"Fra den faktiske solvensmargen fratrækkes også følgende komponenter:

a) kapitalinteresser, som forsikringsselskaber har i

– forsikringsselskaber som omhandlet i artikel 6 i dette direktiv, artikel 6 i første di-

rektiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved

lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikrings-

virksomhed* eller artikel 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/78/EF**;

– genforsikringsselskaber som omhandlet i artikel 1, litra c), i direktiv 98/78/EF;

– forsikringsholdingselskaber som omhandlet i artikel 1, litra i), i direktiv 98/78/EF;
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– kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 5, i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF***;

– investeringsselskaber og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i

direktiv 93/22/EØF**** og artikel 2, stk. 4 og 7, i direktiv 93/6/EØF*****.

b) hver af følgende komponenter, som forsikringsselskabet besidder i enheder som define-

ret i litra a), hvori det har en kapitalinteresse:

– instrumenter som nævnt i stykke 3;

– instrumenter som nævnt i artikel 18, stk. 3, i direktiv 70/267/EØF;

– efterstillede fordringer og instrumenter som nævnt i artikel 35 og artikel 36, stk. 3,

i direktiv 2000/12/EF.

Besiddes der midlertidigt aktier i et andet kreditinstitut, investeringsselskaber, finansieringsin-

stitut, forsikrings- eller genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab som led i en fi-

nansiel bistandstransaktion med henblik på at rekonstruere og redde denne enhed, kan den

kompetente myndighed fravige bestemmelserne om fradrag i fjerde afsnit, litra a) og b).
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Som et alternativ til fratrækning af de komponenter i fjerde afsnit, litra a) og b), som forsik-

ringsselskaberne besidder i kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter,

kan medlemsstaterne tillade deres forsikringsselskaber mutatis mutandis at anvende metode 1,

2 eller 3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om supplerende tilsyn

med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglome-

rat******. Metode 1 ("Regnskabskonsolidering") anvendes kun, hvis den kompetente myndig-

hed er overbevist om niveauet for integreret ledelse og intern kontrol for så vidt angår de en-

heder, der vil være omfattet af konsolideringen. Den valgte metode skal anvendes konsekvent

over tid.

Med hensyn til beregning af solvensmargenen som omhandlet i dette direktiv kan medlems-

staterne dog fastsætte, at forsikringsselskaber, der er underlagt supplerende tilsyn i overens-

stemmelse med direktiv 98/78/EF eller supplerende tilsyn i overensstemmelse med direktiv

2002/.../EF, kan undlade at fradrage de komponenter i fjerde afsnit, litra a) og b), som de be-

sidder i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forsikrings- eller gen-

forsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er omfattet af det supplerende til-

syn.
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Ved kapitalinteresser med henblik på det i dette stykke omhandlede fradrag af kapitalinteres-

ser forstås kapitalinteresser som omhandlet i artikel 1, litra f), i direktiv 98/78/EF.

__________
* EFT L 63 af 13.3.1979, s 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2002/12/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 11).
** EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1.
*** EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Som ændret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 af

27.10.2000, s. 37).
**** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).
***** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/33/EF (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 29).
****** Publikationskontoret indsætter nummer og dato for nærværende direktiv."

Artikel 23

Ændringer i direktiv 79/267/EØF

I direktiv 79/267/EF foretages følgende ændringer:

1) Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 12a

1. De kompetente myndigheder i den anden berørte medlemsstat høres forud for meddelel-

se af tilladelse til et livsforsikringsselskab, der er

a) datterselskab af et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat,

eller
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b) datterselskab af moderselskabet for et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i en

anden medlemsstat, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et forsikrings-

selskab, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat.

2. Den kompetente myndighed i en berørt medlemsstat, som har ansvar for supplerende

tilsyn med kreditinstitutter eller investeringsselskaber høres forud for meddelelse af tilladelse

til et livsforsikringsselskab, der er

a) datterselskab af et kreditinstitut eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i

Fællesskabet, eller

b) datterselskab af moderselskabet for et kreditinstitut eller investeringsselskab, der er

meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et kreditinsti-

tut eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fællesskabet.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede relevante kompetente myndigheder hører navnlig hinanden

ved vurdering af aktionærernes egnethed samt af omdømme og erfaring hos de personer, som

deltager i ledelsen i en anden enhed i samme gruppe. De meddeler hinanden alle oplysninger

vedrørende aktionærernes egnethed og det ledende personales omdømme og erfaring, som har

relevans for de andre berørte kompetente myndigheder, såvel med henblik på meddelelse af

tilladelse som på den løbende vurdering af overholdelsen af betingelserne for udøvelsen af

virksomhed."
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2) I artikel 18, stk. 2, indsættes følgende nye afsnit:

"Fra den faktiske solvensmargen fratrækkes også følgende komponenter:

a) kapitalinteresser, som forsikringsselskaber har i

– forsikringsselskaber som omhandlet i artikel 6 i dette direktiv, artikel 6 i direktiv

73/239/EØF* eller artikel 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/78/EF**;

– genforsikringsselskaber som omhandlet i artikel 1, litra c), i direktiv 98/78/EF;

– forsikringsholdingselskaber som omhandlet i artikel 1, litra i), i direktiv 98/78/EF;

– kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 5, i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF***;

– investeringsselskaber og finansieringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i

direktiv 93/22/EØF**** og artikel 2, stk. 4 og 7, i direktiv 93/6/EØF*****;
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b) hver af følgende komponenter, som forsikringsselskabet besidder i enheder som define-

ret i litra a), hvori det har en kapitalinteresse:

– instrumenter som nævnt i stykke 3;

– instrumenter som nævnt i artikel 16, stk. 3, i direktiv 73/239/EØF;

– efterstillede fordringer og instrumenter som nævnt i artikel 35 og artikel 36, stk. 3,

i direktiv 2000/12/EF.

Besiddes der midlertidigt aktier i et andet kreditinstitut, investeringsselskab, finansieringsin-

stitut, forsikrings- eller genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab som led i en fi-

nansiel bistandstransaktion med henblik på at rekonstruere og redde denne enhed, kan den

kompetente myndighed fravige bestemmelserne om fradrag i tredje afsnit, litra a) og b).

Som et alternativ til fratrækning af de komponenter i tredje afsnit, litra a) og b), som et forsik-

ringsselskab besidder i kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, kan

medlemsstaterne tillade deres forsikringsselskaber mutatis mutandis at anvende metode 1, 2

eller 3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF af ... om supplerende

tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt kon-

glomerat******. Metode 1 ("Regnskabskonsolidering") anvendes kun, hvis den kompetente

myndighed er overbevist om niveauet for integreret ledelse og intern kontrol for så vidt angår

de enheder, der vil være omfattet af konsolideringen. Den valgte metode skal anvendes kon-

sekvent over tid.
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Med hensyn til beregning af solvensmargenen som omhandlet i dette direktiv, kan medlems-

staterne dog fastsætte, at forsikringsselskaber, der er underlagt supplerende tilsyn i overens-

stemmelse med ovennævnte direktiv 98/78/EF eller supplerende tilsyn i overensstemmelse

med direktiv 2002/.../EF, kan undlade at fradrage de komponenter i tredje afsnit, litra a) og b)

ovenfor, som de besidder i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, for-

sikrings- eller genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er omfattet af det

supplerende tilsyn.

Ved kapitalinteresser med henblik på det i dette stykke omhandlede fradrag af kapitalinteres-

ser forstås kapitalinteresser som omhandlet i artikel 1, litra f), i direktiv 98/78/EF.

__________
* EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2002/13/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 17).
** EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1.
*** EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 af

27.10.2000, s. 37).
**** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).
***** EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 98/33/EF (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 29).
****** Publikationskontoret indsætter nummer og dato for nærværende direktiv."
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Artikel 24

Ændringer i direktiv 92/49/EØF

I direktiv 92/49/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 15 indsættes følgende nye stykke:

"1a. Hvis den person, der erhverver sig kapitalandele som omhandlet i stk. 1, er et forsik-

ringsselskab, et kreditinstitut eller et investeringsselskab, som er meddelt tilladelse i en anden

medlemsstat, eller moderselskab for en sådan enhed eller en fysisk eller juridisk person, der

kontrollerer en sådan enhed, og hvis resultatet af denne erhvervelse er, at den virksomhed,

hvori der erhverves en kapitalandel, bliver et datterselskab eller bliver underlagt erhververens

kontrol, skal vurderingen af erhvervelsen gøres til genstand for forudgående konsultation som

omhandlet i artikel 12a i direktiv 73/239/EØF."

2) Artikel 16, stk. 5c, affattes således:

"5c. Denne artikel er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed giver:

– centralbankerne og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af penge-

politiske myndigheder
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– i givet fald andre offentlige myndigheder med ansvar for at føre tilsyn med betalingssy-

stemerne

oplysninger med henblik på udøvelsen af deres opgaver, og er heller ikke til hinder for, at dis-

se myndigheder eller organer giver de kompetente myndigheder de oplysninger, som de måtte

have behov for med henblik på stk. 4. De oplysninger, der modtages i denne forbindelse, er

underlagt den i denne artikel omhandlede tavshedspligt."

Artikel 25

Ændringer i direktiv 92/96/EØF

I direktiv 92/96/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 14 indsættes følgende nye stykke:

"1a. Hvis den person, der erhverver sig kapitalandele som omhandlet i stk. 1, er et forsik-

ringsselskab, et kreditinstitut eller et investeringsselskab, som er meddelt tilladelse i en anden

medlemsstat, eller moderselskab for en sådan enhed eller en fysisk eller juridisk person, der

kontrollerer en sådan enhed, og hvis resultatet af denne erhvervelse er, at den virksomhed,

hvori der erhverves en kapitalandel, bliver et datterselskab eller bliver underlagt erhververens

kontrol, skal vurderingen af erhvervelsen gøres til genstand for forudgående konsultation som

omhandlet i artikel 12a i direktiv 79/267/EØF."
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2) Artikel 15, stk. 5c, affattes således:

"5c. Denne artikel er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed giver:

– centralbankerne og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af penge-

politiske myndigheder

– i givet fald andre offentlige myndigheder med ansvar for at føre tilsyn med betalingssy-

stemerne

oplysninger med henblik på udøvelsen af deres opgaver, og er heller ikke til hinder for, at dis-

se myndigheder eller organer giver de kompetente myndigheder de oplysninger, som de måtte

have behov for med henblik på stk. 4. De oplysninger, der modtages i denne forbindelse, er

underlagt den i denne artikel omhandlede tavshedspligt."

Artikel 26

Ændringer i direktiv 93/6/EØF

I artikel 7, stk. 3, i direktiv 93/6/EØF affattes første og andet led således:
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"– finansielt holdingselskab: et finansieringsinstitut, hvis datterselskaber enten udelukkende eller

fortrinsvis er investeringsselskaber eller andre finansieringsinstitutter (hvoraf mindst ét er et

investeringsselskab), og som ikke er et blandet finansielt holdingselskab som omhandlet i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/..../EF af ... om supplerende tilsyn med kreditin-

stitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat*,

– blandet holdingselskab: et moderselskab, bortset fra et finansielt holdingselskab eller et inve-

steringsselskab eller et blandet finansielt holdingselskab som omhandlet i direktiv 2002/.../EF,

hvis datterselskaber omfatter mindst ét investeringsselskab.

__________
* EFT L (Publikationskontoret indsætter nummer, dato og henvisning for nærværende di-

rektiv)."
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Artikel 27

Ændringer i direktiv 93/22/EØF

I direktiv 93/22/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 6 indsættes følgende nye stykke:

"Den kompetente myndighed i en berørt medlemsstat, som har ansvaret for tilsynet med kre-

ditinstitutter eller forsikringsselskaber, høres forud for meddelelse af tilladelse til et investe-

ringsselskab, der er

a) datterselskab af et kreditinstitut eller forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fæl-

lesskabet, eller

b) datterselskab af moderselskabet for et kreditinstitut eller forsikringsselskab, der er med-

delt tilladelse i Fællesskabet, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et kreditinsti-

tut eller forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fællesskabet.
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De i stk. 1 og 2 omhandlede relevante kompetente myndigheder hører navnlig hinanden ved

vurdering af aktionærernes egnethed samt af omdømme og erfaring hos de personer, som

deltager i ledelsen i en anden enhed i samme gruppe. De meddeler hinanden alle oplysninger

vedrørende aktionærernes egnethed og ledelsens omdømme og erfaring, som har relevans for

de andre berørte kompetente myndigheder, såvel med henblik på meddelelse af tilladelse som

på den løbende vurdering af overholdelsen af betingelserne for udøvelsen af virksomhed."

2) Artikel 9, stk. 2, affattes således:

"2. Hvis erhververen af kapitalandele som omhandlet i stk. 1 er et investeringsselskab, et

kreditinstitut eller et forsikringsselskab, som er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat, el-

ler moderselskab for et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, som er

meddelt tilladelse i en anden medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer

et investeringsselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, som er meddelt tilladelse i

en anden medlemsstat, og hvis resultatet af denne erhvervelse er, at den virksomhed, hvori der

erhverves en kapitalandel, bliver erhververens datterselskab eller bliver underlagt dennes

kontrol, skal vurderingen af erhvervelsen gøres til genstand for forudgående konsultation som

fastsat i artikel 6."
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Artikel 28

Ændringer i direktiv 98/78/EF

I direktiv 98/78/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 affattes litra g), h), i) og j) således:

"g) Deltagende selskab: en virksomhed, som enten er et moderselskab eller en anden virk-

somhed, der besidder en kapitalinteresse, eller en virksomhed, der er knyttet til en anden

virksomhed som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF

h) Tilknyttet selskab: en virksomhed, som enten er et datterselskab eller en anden virk-

somhed, hvori der besiddes en kapitalinteresse, eller en virksomhed, der er knyttet til en

anden virksomhed som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF
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i) Forsikringsholdingselskab: et moderselskab, hvis hovedvirksomhed er at erhverve og

besidde kapitalinteresser i datterselskaber, når disse datterselskaber udelukkende eller

hovedsagelig er forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber eller tredjelandsforsik-

ringsselskaber, og mindst ét af disse datterselskaber er et forsikringsselskab, som ikke er

et blandet finansielt holdingselskab som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2002/.../EF af ... om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber

og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat*

j) Blandet forsikringsholdingselskab: et moderselskab, der ikke er et forsikringsselskab,

tredjelandsforsikringsselskab, genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab el-

ler et blandet finansielt holdingselskab som omhandlet i direktiv 2002/.../EF*, og som

har mindst ét datterselskab, der er et forsikringsselskab.

____________
* EFT L (Publikationskontoret indsætter nummer, dato, og henvisning for nærværende di-

rektiv)."
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2) I artikel 6, stk. 3, indsættes følgende nye punktum:

"Den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, kan, hvis den ønsker det, deltage

i verifikationen, hvis den ikke selv foretager denne."

3) I artikel 8, stk. 2, affattes første afsnit således:

"Medlemsstaterne kræver, at forsikringsselskaberne har iværksat passende risikostyringspro-

cedurer og interne kontrolmekanismer, herunder forsvarlige rapporterings- og regnskabspro-

cedurer, med henblik på behørig identifikation, måling, overvågning og styring af transaktio-

ner som anført i stk. 1. Medlemsstaterne kræver endvidere, at forsikringsselskaberne mindst

en gang om året indberetter væsentlige transaktioner til de kompetente myndigheder. Disse

procedurer og mekanismer omfattes af de kompetente myndigheders overvågning."

4) Følgende nye artikler indsættes:

"Artikel 10a

Samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder

1. Kommissionen kan enten på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ frem-

sætte forslag for Rådet om at indlede forhandlinger med et eller flere tredjelande om aftaler

vedrørende metoderne i forbindelse med det supplerende tilsyn med:
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a) forsikringsselskaber, der som deltagende virksomheder har virksomheder som om-

handlet i artikel 2 med hovedkontoret i et tredjeland, og

b) forsikringsselskaber hjemmehørende i tredjelande, der som deltagende virksomheder

har virksomheder som omhandlet i artikel 2 med hovedkontor i Fællesskabet.

2. De i stk. 1 omhandlede aftaler skal navnlig sikre både:

a) at medlemsstaternes kompetente myndigheder er i stand til at skaffe sig de oplysninger,

der er nødvendige for det supplerende tilsyn med forsikringsselskaber, der har hoved-

kontor i Fællesskabet, og som har datterselskaber eller kapitalinteresser i virksomheder

uden for Fællesskabet,

b) at tredjelandes kompetente myndigheder er i stand til at skaffe sig de oplysninger, der er

nødvendige for det supplerende tilsyn med forsikringsselskaber, der har hovedkontor på

deres område, og som har datterselskaber eller kapitalinteresser i virksomheder i en eller

flere medlemsstater.

3. Kommissionen og Forsikringskomiteen undersøger resultatet af de i stk. 1 nævnte for-

handlinger og den deraf opståede situation.
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Artikel 10b

Forsikringsholdingselskabers ledelse

Medlemsstaterne kræver, at de personer der faktisk leder forsikringsholdingselskabets virk-

somhed, har et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring til at varetage denne

opgave."

5) I bilag I, 1, B indsættes følgende nye stykke:

"Hvor der ikke er kapitaltilknytning mellem visse af virksomhederne i en forsikringsgruppe,

fastsætter den kompetente myndighed, hvilken forholdsmæssig andel der skal medregnes."

6) I bilag I, 2, indsættes følgende nye punkt:

"2.4a. Tilknyttede kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter

Ved beregningen af den korrigerede solvens for et forsikringsselskab, der er deltagende sel-

skab i et kreditinstitut, investeringsselskab eller finansieringsinstitut, anvendes reglerne i arti-

kel 16, stk. 1, i direktiv 73/239/EØF og i artikel 18 i direktiv 79/267/EØF om fratrækning af

sådanne kapitalinteresser mutatis mutandis samt bestemmelserne om medlemsstaternes mu-

lighed for under visse betingelser at tillade alternative metoder og at tillade, at sådanne kapi-

talinteresser ikke fratrækkes."
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Artikel 29

Ændringer i direktiv 2000/12/EF

I direktiv 2000/12/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) nr. 9 affattes således:

"9) kapitalinteresser med henblik på gennemførelsen af tilsynet på et konsolideret

grundlag og med henblik på artikel 34, stk. 2, nr. 15 og 16: kapitalinteresser som

omhandlet i artikel 17, første punktum, i direktiv 78/660/EØF eller det forhold, at

der direkte eller indirekte besiddes 20% eller mere af stemmerettighederne eller

kapitalen i en virksomhed."

b) nr. 21 og 22 affattes således:

"21) finansielt holdingselskab: et finansieringsinstitut, hvis datterselskaber udelukken-

de eller fortrinsvis er kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter (hvoraf mindst

ét er et kreditinstitut), og som ikke er et blandet finansielt holdingselskab som

omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF af ... om supple-

rende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i

et finansielt konglomerat*.
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22) blandet holdingselskab: et moderselskab, der ikke er et finansieringsselskab eller

et kreditinstitut eller et blandet finansielt holdingselskab som omhandlet i direktiv

2002/.../EF, og hvis datterselskaber omfatter mindst ét kreditinstitut.

______________
* EFT L (Publikationskontoret indsætter nummer, dato og henvisning for nærvæ-

rende direktiv)."

2) I artikel 12 indsættes følgende nye afsnit:

"Den kompetente myndighed i en berørt medlemsstat, som har ansvaret for tilsyn med forsik-

ringsselskaber eller investeringsselskaber, høres forud for meddelelse af tilladelse til et kredit-

institut, der er

a) datterselskab af et forsikringsselskab eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse

i Fællesskabet, eller

b) datterselskab af moderselskabet for et forsikringsselskab eller investeringsselskab, der

er meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, der kontrollerer et forsikrings-

selskab eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fællesskabet.
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De i stk. 1 og 2 omhandlede relevante kompetente myndigheder hører navnlig hinanden ved

vurdering af aktionærernes egnethed samt af omdømme og erfaring hos de personer, som

deltager i ledelsen i en anden enhed i samme gruppe. De meddeler hinanden alle oplysninger

vedrørende aktionærernes egnethed og ledelsens omdømme og erfaring, som har relevans for

de andre berørte kompetente myndigheder, såvel med henblik på meddelelse af tilladelse som

på den løbende vurdering af overholdelsen af betingelserne for udøvelse af virksomhed."

3) Artikel 16, stk. 2, affattes således:

"2. Hvis den person, der erhverver sig deltagelse som omhandlet i stk. 1, er et kreditinstitut,

forsikringsselskab eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat,

eller moderselskab for et kreditinstitut, forsikringsselskab eller investeringsselskab, der er

meddelt tilladelse i en anden medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer

et kreditinstitut, forsikringsselskab eller investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i en an-

den medlemsstat, og hvis resultatet af denne erhvervelse er, at den virksomhed, hvori der er-

hverves kapitalandele, bliver et datterselskab eller bliver underlagt erhververens kontrol, skal

vurderingen af erhvervelsen gøres til genstand for forudgående konsultation som omhandlet i

artikel 12."

4) I artikel 34, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) I første afsnit, affattes nr. 12 og 13, således:

"12) kapitalinteresser i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der udgør mere end

10% af disses kapital
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13) efterstillede tilgodehavender og de i artikel 35 og artikel 36, stk. 3, omhandlede

instrumenter, som et kreditinstitut besidder i andre kredit- og finansieringsinsti-

tutter i hvilke det har kapitalinteresser, der udgør mere end 10% af kapitalen i

hvert enkelt tilfælde;

14) kapitalinteresser i andre kredit- og finansieringsinstitutter på op til 10% af disses

kapital, efterstillede tilgodehavender og de i artikel 35 og artikel 36, stk. 3, om-

handlede instrumenter, som et kreditinstitut besidder i andre kredit- og finansie-

ringsinstitutter end de i nr. 12 og 13 i dette afsnit omhandlede for så vidt angår

den del af disse samlede kapitalinteresser, efterstillede tilgodehavender og instru-

menter, der overstiger 10% af kreditinstituttets egenkapital beregnet før fradrag af

komponenter under nr. 12-16 i dette afsnit;

15) kapitalinteresser som omhandlet i artikel 1, stk. 9, som et kreditinstitut har i

– forsikringsselskaber som omhandlet i artikel 6 i direktiv 73/239/EØF, arti-

kel 6 i direktiv 79/267/EØF eller artikel 1, litra b), i Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 98/78/EF*;

– genforsikringsselskaber som omhandlet i artikel 1, litra c), i direktiv

98/78/EF;

– forsikringsholdingselskaber som omhandlet i artikel 1, litra i), i direktiv

98/78/EF;
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16) hver af følgende komponenter, som kreditinstituttet besidder i de enheder som de-

fineret i nr. 15, hvori det har en kapitalinteresse:

– instrumenter som nævnt i artikel 16, stk. 3, i direktiv 73/239/EØF;

– instrumenter som nævnt i artikel 18, stk. 3, i direktiv 70/267/EØF;

______________
* EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1."

b) Andet afsnit affattes således:

"Besiddes der midlertidigt aktier i et andet kreditinstitut, finansieringsinstitut, forsik-

ringsselskab, genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab som led i en finan-

siel bistandstransaktion med henblik på at rekonstruere og redde denne enhed, kan den

kompetente myndighed fravige bestemmelserne om fradrag i nr. 12-16.

Som et alternativ til fradrag af komponenterne i nr. 15 og 16 kan medlemsstaterne tilla-

de deres kreditinstitutter mutatis mutandis at anvende metode 1, 2 eller 3 i bilag I til

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF. Metode 1 ("Regnskabskonsolide-

ring") anvendes kun, hvis den kompetente myndighed er overbevist om niveauet for in-

tegreret ledelse og intern kontrol for så vidt angår de enheder, der vil være omfattet af

konsolideringen. Den valgte metode skal anvendes konsekvent over tid.
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Medlemsstaterne kan fastsætte, at kreditinstitutter, der er underlagt tilsyn på et konsoli-

deret grundlag i overensstemmelse med kapitel 3 eller supplerende tilsyn i overens-

stemmelse med ovennævnte direktiv 2002/.../EF, ved beregning af egenkapitalen på et

individuelt grundlag kan undlade at fradrage de komponenter i nr. 12-16, som de besid-

der i andre kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikrings- eller genforsikringssel-

skaber eller forsikringsholdingselskaber, der er omfattet af det konsoliderede eller sup-

plerende tilsyn.

Denne bestemmelse finder anvendelse på tilsynsbestemmelser, der er harmoniseret af

fællesskabsretsakter."

5) I artikel 51, stk. 3, foretages følgende ændringer:

"3. Medlemsstaterne kan undlade at anvende grænserne i stk. 1 og 2 på kapitalinteresser i

forsikringsselskaber som defineret i direktiv 73/239/EØF og direktiv 79/267/EØF eller i gen-

forsikringsselskaber som defineret i direktiv 98/78/EF."

6) I artikel 52, stk. 2, affattes sidste punktum således:

"Med forbehold af bestemmelserne i artikel 54a indebærer konsolideringen af det finansielle

holdingselskabs finansielle situation på ingen måde, at de kompetente myndigheder skal påta-

ge sig rollen som tilsyn over for det individuelle finansielle holdingselskab."
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7) I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 indsættes følgende nye tredje afsnit:

"Såfremt der mellem virksomheder består en forbindelse som omhandlet i artikel 12,

stk. 1, i direktiv 83/349/EØF, træffer de kompetente myndigheder afgørelse om, hvor-

dan en konsolidering skal gennemføres"

b) I stk. 4, første afsnit, udgår tredje led.

8) Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 54a

Finansielle holdingselskabers ledelsesorgan

Medlemsstaterne kræver, at de personer der faktisk leder det finansielle holdingselskabs virk-

somhed, har et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring til at varetage denne

opgave."
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9) Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 55a

Transaktioner inden for en gruppe med blandede holdingselskaber

Uden at det berører bestemmelserne i afsnit V, kapitel 2, del III, i dette direktiv, påser med-

lemsstaterne, hvis moderselskabet for et eller flere kreditinstitutter er et blandet holdingsel-

skab, at de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for tilsynet med disse kreditinstitutter,

foretager generelt tilsyn med transaktioner mellem kreditinstituttet og det blandede holding-

selskab og dets datterselskaber.

Medlemsstaterne kræver, at kreditinstitutterne har iværksat passende risikostyringsprocedurer

og interne kontrolmekanismer, herunder forsvarlige rapporterings- og regnskabsprocedurer,

med henblik på behørig identifikation, måling, overvågning og styring af transaktioner med

moderselskabet og dettes datterselskaber. De kompetente myndigheder kræver, at kreditinsti-

tuttet indberetter andre væsentlige transaktioner med disse enheder end den i artikel 48 om-

handlede "indberetning af store engagementer". Disse procedurer og væsentlige transaktioner

omfattes af de kompetente myndigheders overvågning.

Hvis det viser sig, at de ovennævnte transaktioner inden for en gruppe udgør en trussel mod et

kreditinstituts finansielle situation, træffer den kompetente myndighed med ansvar for tilsynet

med virksomheden de fornødne foranstaltninger."
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10) I artikel 56, stk. 7, indsættes følgende nye punktum:

"Den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, kan, hvis den ønsker det, deltage

i verifikationen, hvis den ikke selv foretager denne."

11) Følgende nye artikel indsættes:

"Artikel 56a

Modervirksomheder i tredjelande

Hvis et kreditinstitut, hvis moderselskab er et kreditinstitut eller et finansielt holdingselskab

med hovedkontor uden for Fællesskabet, ikke er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til be-

stemmelserne i artikel 52, verificerer de kompetente myndigheder, om kreditinstituttet er un-

derlagt konsolideret tilsyn af et tredjelands kompetente myndighed svarende til principperne i

artikel 52. Denne kontrol foretages af den kompetente myndighed, som ville være ansvarlig

for konsolideret tilsyn, hvis fjerde afsnit fandt anvendelse, efter anmodning fra modervirk-

somheden eller en af de regulerede enheder, der har fået meddelt tilladelse i Fællesskabet, el-

ler på eget initiativ. Denne kompetente myndighed hører de øvrige berørte kompetente myn-

digheder.
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Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning kan give generelle retningslinjer med hensyn til,

om tredjelandes kompetente myndigheders ordninger for konsoliderede tilsyn kan forventes at

opfylde målene med det konsoliderede tilsyn som fastlagt i dette kapitel i relation til kreditin-

stitutter, hvis modervirksomhed har sit hovedkontor uden for Fællesskabet. Udvalget følger

løbende alle sådanne retningslinjer op og tager hensyn til alle ændringer i de ordninger for

konsoliderede tilsyn, der anvendes af sådanne kompetente myndigheder.

Den kompetente myndighed, der foretager den i stk. 2 specificerede kontrol, tager hensyn til

alle sådanne retningslinjer. Med dette formål kan den kompetente myndighed også høre ud-

valget, inden der træffes en afgørelse.

I mangel af et sådant tilsvarende tilsyn anvender medlemsstaterne analogt bestemmelserne i

artikel 52 over for kreditinstituttet.

Alternativt tillader medlemsstaterne deres kompetente myndigheder at anvende andre hen-

sigtsmæssige tilsynsmetoder, der opfylder målene for tilsyn på et konsolideret grundlag med

kreditinstitutter. De kompetente myndigheder med ansvar for konsolideret tilsyn aftaler disse

metoder indbyrdes efter høring af de øvrige berørte kompetente myndigheder. De kompetente

myndigheder kan navnlig kræve, at der oprettes et finansielt holdingselskab, som har hoved-

kontor i Fællesskabet, og anvende bestemmelserne om konsolideret tilsyn på det finansielle

holdingselskabs konsoliderede stilling. Disse metoder skal opfylde det konsoliderede tilsyns

mål som defineret i dette kapitel og skal indberettes til de øvrige berørte kompetente myndig-

heder og Kommissionen."
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KAPITEL V

Porteføljeadministrationsselskaber

Artikel 30

Porteføljeadministrationsselskaber

Indtil der sker en yderligere samordning af sektorreglerne, sørger medlemsstaterne for, at porteføl-

jeadministrationsselskaber indgår

a) i anvendelsesområdet for konsolideret tilsyn med kreditinstitutter og/eller investeringsselska-

ber eller i anvendelsesområdet for supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsik-

ringsgruppe; og

b) hvis gruppen er et finansielt konglomerat, i anvendelsesområdet for supplerende tilsyn som

omhandlet i dette direktiv.
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Med henblik på anvendelsen af stk. 1 skal medlemsstaterne fastsætte eller give deres kompetente

myndigheder beføjelse til at træffe afgørelse om, efter hvilke sektorregler (banksektoren, forsik-

ringssektoren eller investeringsservicesektoren) porteføljeadministrationsselskaber skal indgå i det

konsoliderede og/eller supplerende tilsyn, der er nævnt i litra a) ovenfor. I denne sammenhæng skal

de relevante sektorregler om, i hvilken form og udstrækning finansieringsinstitutter (hvis portefølje-

administrationsselskaber er medtaget i anvendelsesområdet for kreditinstitutters og investeringssel-

skabers konsoliderede tilsyn) og genforsikringsselskaber (hvis porteføljeadministrationsselskaber er

medtaget i anvendelsesområdet for forsikringsselskabers supplerende tilsyn) anvendes mutatis mu-

tandis på porteføljeadministrationsselskaber. I forbindelse med det i litra b) ovenfor omhandlede

supplerende tilsyn behandles porteføljeadministrationsselskabet som henhørende under den sektor,

som det i henhold til stk. 1, litra a), er en del af.

Indgår et porteføljeadministrationsselskab i et finansielt konglomerat, skal alle henvisninger til be-

grebet reguleret enhed og alle henvisninger til begrebet kompetente myndigheder og relevante

kompetente myndigheder med henblik på dette direktiv forstås som omfattende henholdsvis porte-

føljeadministrationsselskaber og de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med

porteføljeadministrationsselskaber. Dette gælder mutatis mutandis, for så vidt angår de grupper, der

er henvist til i stk. 1, litra a).
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KAPITEL VI

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 31

Rapport fra Kommissionen

1. Senest den ...* forelægger Europa-Kommissionen det i artikel 21 omhandlede Udvalg for Fi-

nansielle Konglomerater en rapport om medlemsstaternes praksis og om nødvendigt om behovet for

yderligere harmonisering med hensyn til

– medtagelse af porteføljeadministrationsselskaber i tilsynet på gruppeplan;

– valget af og anvendelsen af de kapitaldækningsmetoder, der er omhandlet i bilag I;

– fastlæggelse af væsentlige transaktioner inden for en gruppe og væsentlig risikokoncentration

og det tilsyn med transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentration, der er omhandlet i

bilag II, navnlig vedrørende indførelsen af kvantitative grænser og kvalitative krav i den for-

bindelse;

– med hvilket tidsinterval finansielle konglomerater skal foretage beregninger af kapitalkrav,

som omhandlet i artikel 6, stk. 2, og meddele koordinatoren væsentlige risikokoncentrationer

som omhandlet i artikel 7, stk. 2.

                                                
* 4½ år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Kommissionen hører udvalget, inden den fremsætter sine forslag.

2. Senest et år efter indgåelse af en international aftale om regler for afskaffelse af dobbelt gea-

ring af egenkapital i finansielle grupper undersøger Kommissionen, hvordan bestemmelserne i dette

direktiv kan bringes i overensstemmelse med sådanne internationale aftaler, og fremsætter om nød-

vendigt passende forslag.

Artikel 32

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne fastsætter, at de bestemmelser, der er omhandlet i første afsnit, først anvendes i

forbindelse med tilsyn for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2005 eller i det kalenderår.

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 henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 33

Ikrafttrædelse

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

Artikel 34

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 I

Kapitalkrav

Beregningen af det i artikel 6, stk. 1, omhandlede supplerende kapitalkrav for de regulerede enheder

i et finansielt konglomerat gennemføres i overensstemmelse med de tekniske principper og en af de

metoder, der er beskrevet i dette bilag.

Med forbehold af bestemmelserne i næste stykke tillader medlemsstaterne, at deres kompetente

myndigheder, når de påtager sig hvervet som koordinator for et bestemt finansielt konglomerat, ef-

ter høring af de andre relevante kompetente myndigheder og konglomeratet selv træffer afgørelse

om, hvilken metode der skal anvendes af dette finansielle konglomerat.

Medlemsstaterne kan kræve, at beregningen foretages efter en bestemt metode blandt dem, der er

beskrevet i dette bilag, hvis det finansielle konglomerat har en reguleret enhed i spidsen, som er

blevet meddelt tilladelse i den pågældende medlemsstat. Såfremt det finansielle konglomerat ikke

har en reguleret enhed i spidsen som omhandlet i artikel 1, skal medlemsstaterne tillade anvendel-

sen af alle de metoder, der er beskrevet i dette bilag, undtagen i de tilfælde, hvor de relevante kom-

petente myndigheder befinder sig i samme medlemsstat; i så fald kan denne medlemsstat kræve, at

en bestemt metode anvendes.
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I. Tekniske principper

1. Omfang af og form ved beregning af supplerende kapitalkrav

Uanset hvilken metode der anvendes, skal der, hvis enheden er et datterselskab og har et

solvensunderskud, eller i tilfælde af en ureguleret enhed i den finansielle sektor et no-

minelt solvensunderskud, tages højde for datterselskabets samlede solvensunderskud.

Hvis koordinatoren mener, at det ansvar, der påhviler det moderselskab, som besidder

kapitalinteresser, er begrænset fuldt og helt og utvetydigt til disse kapitalinteresser, kan

denne give tilladelse til, at datterselskabets solvensunderskud tages i betragtning på et

forholdsmæssigt grundlag.

Hvis der ikke er kapitaltilknytning mellem enheder i et finansielt konglomerat, fastsæt-

ter koordinatoren efter høring af de andre relevante kompetente myndigheder, hvilken

forholdsmæssig andel der skal tages i betragtning, idet der tages højde for de forpligtel-

ser, eksisterende relationer medfører.

2. Andre tekniske principper

Uanset hvilken metode der anvendes til beregning af supplerende kapitalkrav for regule-

rede enheder i et finansielt konglomerat, som er omhandlet i dette bilags punkt II, skal

koordinatoren og om nødvendigt andre berørte kompetente myndigheder sikre, at føl-

gende principper finder anvendelse:
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i) eliminering af anvendelse flere gange af elementer, som kan indgå i beregningen

af egenkapitalen for hele det finansielle konglomerat ("dobbelt gearing") såvel

som enhver uhensigtsmæssig frembringelse af egenkapital inden for en gruppe;

med henblik på at sikre eliminering af dobbelt gearing og frembringelse af egen-

kapital inden for en gruppe anvender de kompetente myndigheder analogt de rele-

vante principper, der er fastsat i sektorreglerne;

ii) indtil der er sket yderligere harmonisering af sektorreglerne, dækkes solvenskra-

vene for hver enkelt af de forskellige finansielle sektorer, der er repræsenteret i et

finansielt konglomerat, af egenkapitalelementer i overensstemmelse med de til-

svarende sektorregler; såfremt der er underskud af egenkapital i konglomeratet,

skal kun egenkapitalelementer, der opfylder betingelserne i henhold til hver enkelt

sektors regler ("tværsektoriel kapital"), kunne anvendes ved verifikationen af op-

fyldelsen af det supplerende kapitalkrav;

hvis sektorreglerne begrænser mulighederne for at medregne visse egen-

kapitalelementer, der kan gælde som tværsektoriel kapital, gælder disse grænser

mutatis mutandis ved beregningen af egenkapitalen i konglomeratet;

ved beregningen af egenkapitalen i konglomeratet skal de kompetente myndighe-

der også tage højde for, hvor effektivt egenkapitalen kan overføres og gøres dis-

ponibel på tværs af koncernens forskellige juridiske enheder, i forhold til kapital-

kravsreglernes målsætninger;
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hvis et teoretisk solvenskrav for en ureguleret finansiel enhed beregnes i overens-

stemmelse med punkt II i dette bilag, forstås et teoretisk solvenskrav som det ka-

pitalkrav, en sådan enhed skulle opfylde, hvis den var en reguleret enhed i den på-

gældende finansielle sektor; i forbindelse med porteføljeadministrationsselskaber

betyder solvenskravet kapitalkravet i artikel 5a, stk. 1, litra a), i direktiv

85/611/EF. Det teoretiske solvenskrav for blandede finansielle holdingselskaber

beregnes i henhold til sektorreglerne i det finansielle konglomerats mest betyd-

ningsfulde finansielle sektor.

II. Tekniske beregningsmetoder

Metode 1: "Regnskabskonsolideringsmetoden"

Beregningen af supplerende kapitalkrav for regulerede enheder i et finansielt konglomerat

foretages på grundlag af de konsoliderede regnskaber.

Det supplerende kapitalkrav beregnes som forskellen mellem:

i) det finansielle konglomerats egenkapital beregnet på grundlag af gruppens konsolidere-

de stilling; de elementer, der kan godkendes, er de samme, som kan godkendes i hen-

hold til sektorreglerne,

og
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ii) summen af solvenskravene for hver af de finansielle sektorer, der er repræsenteret i

gruppen; solvenskravene for hver enkelt finansiel sektor beregnes i overensstemmelse

med sektorreglerne.

De sektorregler, der henvises til, er navnlig direktiv 2000/12/EF, afsnit V, kapitel 3, med hen-

syn til kreditinstitutter, direktiv 98/78/EF med hensyn til forsikringsselskaber og direk-

tiv 93/6/EØF med hensyn til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Med hensyn til uregulerede enheder i den finansielle sektor, som ikke er omfattet af oven-

nævnte sektorspecifikke solvenskravsberegninger, beregnes et teoretisk krav.

Forskellen må ikke være negativ.

Metode 2: "Metode med fradrag og sammenlægning"

Beregningen af supplerende kapitalkrav for de regulerede enheder i et finansielt konglomerat

foretages på grundlag af regnskaberne for hver af koncernens enheder.
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Supplerende kapitalkrav beregnes som forskellen mellem:

i) summen af egenkapitalen for hver reguleret og ureguleret enhed i den finansielle sektor

i det finansielle konglomerat; de elementer, der kan godkendes, er de samme, som kan

godkendes i henhold til sektorreglerne,

og

ii) summen af

− solvenskravene for hver enkelt reguleret og ureguleret enhed i den finansielle

sektor i koncernen; solvenskravene beregnes i overensstemmelse med sektorreg-

lerne, og

− den bogførte værdi af kapitalinteresserne i andre af koncernens enheder.

Med hensyn til uregulerede enheder i den finansielle sektor beregnes et teoretisk sol-

venskrav. Egenkapital og solvenskrav skal indregnes i henhold til deres forholdsmæssi-

ge andel i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, og punkt I i dette bilag.

Forskellen må ikke være negativ.
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Metode 3: "Metode med fradrag af bogført værdi/solvenskrav"

Beregningen af supplerende kapitalkrav for de regulerede enheder i et finansielt konglomerat

foretages på grundlag af regnskaberne for hver af gruppens enheder.

Supplerende kapitalkrav beregnes som forskellen mellem:

i) egenkapitalen tilhørende moderselskabet eller den enhed, der er i spidsen for det finan-

sielle konglomerat; de elementer, der kan godkendes, er de samme, som kan godkendes

i henhold til sektorreglerne,

og

ii) summen af

− solvenskravet for moderselskabet eller den i i) anførte enhed i spidsen og

− den højeste af den bogførte værdi af førstnævntes kapitalinteresser i andre enheder

i gruppen og disse enheders solvenskrav; solvenskravene for sidstnævnte skal ta-

ges i betragtning på grundlag af deres forholdsmæssige andel i overensstemmelse

med artikel 6, stk. 4, og punkt I i dette bilag.
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For uregulerede enheder i den finansielle sektor beregnes et teoretisk solvenskrav. Ved

vurdering af de elementer, der kan indgå i beregningen af supplerende kapitalkrav, kan

kapitalinteresserne vurderes ved den indre værdis metode i overensstemmelse med den

valgmulighed, der er fastsat i artikel 59, stk. 2, litra b), i direktiv 78/660/EØF.

Forskellen må ikke være negativ.

Metode 4: Kombination af metode 1,2 og 3

De kompetente myndigheder kan tillade en kombination af metode 1, 2 og 3 eller en kombi-

nation af to af disse metoder.

________________________
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BILAG II

Teknisk anvendelse af bestemmelserne

om transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentration

Koordinatoren identificerer efter høring af de andre relevante kompetente myndigheder, hvilken

type transaktioner og risici regulerede enheder i et bestemt finansielt konglomerat skal indberette i

henhold til bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, om indberetning af transaktioner

inden for en gruppe og risikokoncentration. Ved fastlæggelse eller vurdering af transaktions- og ri-

sikotype tager koordinatoren og de relevante kompetente myndigheder hensyn til det finansielle

konglomerats specifikke gruppeopbygning og risikostyring. Med henblik på at identificere væsent-

lige transaktioner inden for en gruppe og væsentlige risikokoncentrationer, der skal indberettes i

henhold til bestemmelserne i artikel 7, og artikel 8, definerer koordinatoren efter høring af de andre

relevante kompetente myndigheder og konglomeratet selv passende tærskler baseret på den lovbe-

stemte egenkapital og/eller hensættelser.

Ved tilsyn med transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentrationer tager koordinatoren

navnlig hensyn til den eventuelle smittefare i det finansielle konglomerat, risikoen for interessekon-

flikter, risikoen for omgåelse af sektorreglerne og risicienes niveau eller omfang.

Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at deres kompetente myndigheder på konglomeratplan an-

vender sektorreglernes bestemmelser på transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentration,

navnlig for at undgå, at sektorreglerne omgås.

________________________
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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde den 24. april 2001 et forslag til direktiv om supplerende tilsyn med

kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og

om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF

og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF.1

Den Europæiske Centralbank afgav udtalelse den 13. september 2001.2 Europa-Parlamentet

afgav udtalelse den 14. marts 20023, og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse

den 17. oktober 2001.4 Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.

Rådet vedtog den 12. september 2001 sin fælles holdning i henhold traktatens artikel 251.

II. FORMÅL

Forslagets formål er at fastsætte fælles regler for tilsynet med finansielle konglomerater samt

at indføre ensartede spilleregler og retssikkerhed mellem finansieringsinstitutter.

Forslaget bygger på følgende centrale elementer:

− en definition af et finansielt konglomerat og af de enheder, der indgår heri, samt en pro-

cedure, der giver mulighed for at identificere et konglomerat;

                                                
1 EFT C 213 af 31.7.2001, s. 227.
2 EFT C 271 af 26.9.2001, s. 10.
3 .......
4 EFT C 36 af 8.2.2002, s. 1.
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− fastlæggelse af anvendelsesområdet for det supplerende tilsyn, som de financielle kon-

glomerater skal underkastes, herunder beregning af den korrigerede solvens på gruppe-

plan i overensstemmelse med forskellige tekniske metoder, overvågning af transaktioner

inden for en gruppe og eventuelle risikokoncentrationer, risikostyringsprocedurer og

interne kontrolmekanismer samt krav vedrørende ledelsens gode omdømme og erfaring;

− udpegelse af én kompetent myndighed, som er ansvarlig for at udøve det supplerende

tilsyn med det finansielle konglomerat (koordinatoren), samt rækkeviden af denne myn-

digheds beføjelser;

− bestemmelser om samarbejde mellem de berørte kompetente myndigheder;

− ændringer af sektordirektiverne om banksektoren, investeringsservicesektoren og forsik-

ringssektoren med henblik på at indføre ensartede spilleregler for homogene finansielle

grupper og for finansielle konglomerater.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning følger tilgangen i Kommissionens forslag med en række ændringer af

substansen og præsentationen af teksten. Der redegøres i det følgende for ændringerne af de

enkelte artikler i Kommissionens forslag og for, hvordan de ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået, er indarbejdet.

Betragtningerne

Betragtningerne er blevet ændret for at tage hensyn til ændringerne af den dispositive del af

direktivet, og Europa-Parlamentets ændring 3 vedrørende de gennemførelsesbestemmelser,

som Kommissionen skal vedtage, er indarbejdet (se nedenfor).



9754/3/02 REV 3 ADD 1 iam/ks/MK/aa 4
DG G I    DA

Kapitel I - Formål og definitioner (artikel 1 til 4)

Formål (artikel 1)

Artikel 1 om direktivets formål er uændret i forhold til Kommissionens forslag.

Definitioner (artikel 2)

Der er indføjet en ny definition i artikel 2, nr. 5, af udtrykket "porteføljeadministrationssel-

skab", som er nødvendig med henblik på artikel 30 (se nedenfor).

I nr. 17 er der indført en ny definition af udtrykket "relevante kompetente myndigheder". I

Kommissionens forslag overlades en lang række beslutninger til de kompetente myndigheder.

I nogle tilfælde kan antallet af kompetente myndigheder være meget højt, og beslutningstag-

ningen er tilsvarende tidskrævende og vanskelig. Med henblik på at gøre beslutningstagnin-

gen nemmere og mere effektiv indføres der i den fælles holdning et nyt begreb, "relevante

kompetente myndigheder", der defineres i artikel 2, nr. 17, og som omfatter de myndigheder,

der er mest involveret i tilsynet med et finansielt konglomerat. En række af de beslutninger,

som i Kommissionens forslag blev overladt til de kompetente myndigheder generelt, er i den

fælles holdning overdraget til de relevante kompetente myndigheder. Definitionen har en ind-

bygget fleksibilitet, der giver mulighed for at inddrage andre myndigheder, når det er relevant,

f.eks. myndighederne i en medlemsstat, hvor konglomeratet har en stor markedsandel.
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Udtrykkene "gruppe" og "snævre forbindelser" er blevet ændret. Definitionen af "gruppe" er

mere restriktiv end i Kommissionens forslag, men bredere end den definition, som foreslås i

Europa-Parlamentet ændring 4 og 5. Det er efter Rådets opfattelse vigtigt, at de såkaldte "ho-

risontale grupper", der omhandles i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349, medtages i alle tilfæl-

de, og at beslutningen om at medtage disse grupper ikke overlades til den enkelte medlems-

stats skøn. Europa-Parlamentets ændring 11 og 12 er derfor ikke indarbejdet i den fælles

holdning. Definitionen af "snævre forbindelser" bruges i den fælles holdning udelukkende til

af definere transaktioner inden for en gruppe (se nedenfor) og har ikke noget at gøre med be-

stemmelsen af en gruppe. Den fælles holdning går således i den retning, som Europa-

Parlamentet foreslår, og kan anses for delvis at tage hensyn til tankerne bag ændring 4 og 5.

Definitionen af udtrykket "finansielt konglomerat" er gjort mere præcis, uden at tilgangen i

Kommissionens forslag er ændret. Med henblik på denne definition anses banksektoren og

investeringsservicesektoren for én sektor, og et finansielt konglomerat skal have mindst én

enhed i denne sektor og én i forsikringssektoren, og dets aktiviteter i begge sektorer skal være

væsentlige. Det bliver også præciseret, at enhver undergruppe af en gruppe, der opfylder kri-

terierne i definitionen, skal anses for et finansielt konglomerat i sig selv. Der er taget hensyn

til Europa-Parlamentets ændring 6 i artikel 3, stk. 3, litra b) (se nedenfor).

Udtrykket "finansiel sektor" er også blevet ændret med henblik på at gøre det mere præcist,

og definitionen af "snævre forbindelser" i nr. 13 er blevet omformuleret uden ændringer af

substansen med henblik på at undgå unødvendige krydshenvisninger.

Identifikation af et finansielt konglomerat (artikel 3 og 4)

Tilgangen i artikel 3 i den fælles holdning følger i vid udstrækning Kommissionens forslag.

Affattelsen er gjort klarere, og der er indført en række ændringer af substansen:
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Ved identifikation af et finansielt konglomerat medtager den fælles holdning grupper uden en

EU-reguleret enhed i spidsen, med blandede aktiviteter (industrielle eller handelsmæssige og

finansielle), som har en finansiel interesse på mindst 40% (jf. artikel 3, stk. 1, som det foreslås

i Europa-Parlamentets ændring 7.

Som det foreslås af Kommissionen skal gruppens tværsektorielle aktiviteter være væsentlige.

Ud over den tærskel på 10%, som fastsættes i artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forslag med

henblik på at fastslå, om aktiviteter i forskellige finansielle sektorer er væsentlige, indeholder

den fælles holdning - som foreslået i Europa-Parlamentets ændring 50 - en alternativ tærskel i

artikel 3, stk. 3. Rådet finder, at det beløb på 3 milliarder, som Europa-Parlamentet har fore-

slået, er for restriktivt, og har fastsat tærsklen til 6 milliarder EUR. En gruppe, som er omfat-

tet af tærsklen på 6 milliarder, men ikke af tærsklen på 10%, kan dog blive fritaget enten fra at

henhøre under direktivet eller under bestemmelserne om risikokoncentration, transaktioner

inden for en gruppe og interne kontrolmekanismer, hvis de relevante kompetente myndighe-

der finder, at inddragelse af denne gruppe ville være uhensigtsmæssig eller vildledende i for-

hold til målsætningerne for det supplerende tilsyn. Når de træffer denne afgørelse, skal myn-

dighederne f.eks. tage hensyn til, om den relative størrelse af den mindste finansielle sektor er

for lille (ikke over 5%) til, at gruppen kan anses for et finansielt konglomerat, eller om grup-

pen kun er en relativt lille aktør på et stort nationalt marked (markedsandelen af dets bank-

eller forsikringsaktiviteter overstiger ikke 5% i nogen medlemsstat). Sidstnævnte kriterium

afspejler samme hensyn som de, der kommer til udtryk i Europa-Parlamentets ændring 6.

Artikel 3, stk. 4, 5 og 6, i den fælles holdning indeholder bestemmelser, der giver de relevante

myndigheder mulighed for en vis grad af fleksibilitet ved anvendelsen af ovennævnte tærsk-

ler. Ifølge artikel 3, stk. 4, kan de relevante kompetente myndigheder tage hensyn til, at

tærsklerne i artikel 3, stk. 1 og 2, er overholdt i tre på hinanden følgende år, og det aspekt ved-

rørende kontinuitet, som foreslås i Europa-Parlamentets ændring 8, er således delvis medta-

get. Europa-Parlamentets ændring 10 er ikke medtaget, eftersom det efter Rådets opfattelse er

vigtigt at give de kompetente myndigheder mulighed for en vis grad af fleksibilitet på bag-

grund af de komplekse forhold og de forskelligartede strukturer, som gør sig gældende i for-

bindelse med de finansielle konglomerater i Europa.



9754/3/02 REV 3 ADD 1 iam/ks/MK/aa 7
DG G I    DA

I artikel 3, stk. 7, indføres der bestemmelser om beregningen af balancesummen.

Rådet er af den opfattelse, at de komplekse strukturer og den grænseoverskridende karakter,

som karakteriserer de finansielle konglomerater i Europa, gør det nødvendigt med en særlig

procedure til identifikation af et finansielt konglomerat, eftersom det måske ikke altid er klart

for de berørte kompetente myndigheder, hvornår en gruppe har udviklet sig til et finansielt

konglomerat i den i direktivet anvendte betydning. Artikel 4 indfører derfor en ny procedure

til identifikation af et finansielt konglomerat og forpligter de berørte kompetente myndigheder

til at have et tæt samarbejde med henblik herpå.

Kapitel II - Supplerende tilsyn

Afdeling I - Anvendelsesområde (artikel 5)

Artikel 5 (artikel 4 i Kommissionens forslag) vedrørende anvendelsesområdet for det supple-

rende tilsyn med regulerede enheder, der er en del af et finansielt konglomerat, følger grund-

læggende Kommissionens forslag. Der er foretaget en række mindre tekniske ændringer, og i

stk. 4 indføres der en bestemmelse vedrørende "kooperative grupper", hvormed Europa-

Parlamentets ændring 17 delvis indarbejdes.

Afdeling II - Finansiel situation (artikel 6-9 og bilag I og II)

Artikel 6 bevarer tilgangen i artikel 5 i Kommissionens forslag og medtager en række af de

ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået. Stk. 2 er blevet ændret for at gøre affattel-

sen mere præcis og for at understrege koordinatorens ansvar for så vidt angår tilsynet med

kapitalkravene til konglomeratet og konglomeratets ansvar for beregningerne. Stk. 3 er blevet

omformuleret med henblik på en mere præcis fastlæggelse af anvendelsesområdet, og der er

tilføjet et nyt stykke 4 for at medtage Europa-Parlamentets ændring 39 og 58. I stk. 5 indføres

der en forpligtelse for koordinatoren til at høre de andre relevante myndigheder, inden der

træffes afgørelse om, at det er uhensigtsmæssigt eller vildledende at medtage en enhed i be-

regningen af supplerende kapitalkrav. Bestemmelsen vedrørende manglende overholdelse af

kravene til kapitaldækning, der findes i artikel 5, stk. 5, i Kommissionens forslag, er blevet

indføjet i en ny artikel 16, der samler bestemmelser vedrørende retshåndhævende foranstalt-

ninger.
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Den vigtigste ændring af bilag I i sammenligning med Kommissionens forslag vedrører valget

af metode til beregning af supplerende kapital. Kommissionens forslag lod valget være frit.

Europa-Parlamentet foreslog i ændring 52, at valget overlades til konglomeratet selv. Rådet

har valgt at fastlægge specifikke retningslinjer for valget af metode, eftersom metoderne er

forskellige, og valget af metode skal ses i sammenhæng med sektorreglerne for tilsyn på

gruppeplan med de regulerede enheder i konglomeratet. Valget af metode er således en til-

synsmæssig afgørelse, som skal træffes af myndighederne, og som ikke bør overlades til de

enheder, der er omfattet af tilsynet.

Rådet er enig i, at der er behov for præcisering - jf. Europa-Parlamentets ændring 16 - af

bestemmelsen vedrørende brug af egenkapitalelementer i henhold til sektorreglerne, og har

ændret teksten i Kommissionens forslag, om end med en noget anden formulering end den,

som Europa-Parlamentet foreslår, og som Rådet finder tvetydig. Rådet mener også, at dette

spørgsmål bør behandles i bilag I sammen med andre tekniske principper, og har således ikke

indarbejdet denne bestemmelse i direktivets dispositive del, således som det foreslås i

ændring 16 og 37.

Rådet mener, at de risici, som risikokoncentration og transaktioner inden for en gruppe udgør

for regulerede enheder i en gruppe, er forskellige, og at der er afgørende forskelle med hensyn

til den tilsynsmæssige behandling af risikokoncentration og transaktioner inden for en gruppe,

og det har således valgt at behandle disse to spørgsmål, der begge blev behandlet i artikel 6 i

Kommissionens forslag, i to nye artikler, artikel 7 og 8. Med henblik på at gøre teksten mere

gennemsigtig og behandle relaterede spørgsmål i den samme artikel fastlægger den fælles

holdning bestemmelserne vedrørende interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer

i en ny særskilt artikel 9, der omhandler de spørgsmål, som behandles i artikel 5, stk. 2, og

artikel 10 i Kommissionens forslag. Artikel 6, stk. 6, i Kommissionens forslag om retshånd-

hævende foranstaltninger er medtaget i artikel 16 i den fælles holdning. Bilag II er i det store

og hele bevaret bortset fra en præcisering af koordinatorens beføjelser.

Artikel 7 om risikokoncentration følger nøje Kommissionens forslag. For at undgå tvivl og

garantere retssikkerheden har Kommissionen tilføjet en bestemmelse i artikel 7, stk. 2, hvori

det gøres klart, hvem der skal forelægge de nødvendige oplysninger for koordinatoren.
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Artikel 8 om transaktioner inden for en gruppe følger i vid udstækning Kommissionens for-

slag. Rådet mener, at transaktioner, der foretages med selskaber, der har snævre forbindelser

med regulerede enheder inden for det finansielle konglomerat, ikke må udelukkes fra tilsynet

med transaktioner inden for en gruppe, og har ændret definitionen af "transaktioner inden for

en gruppe" i artikel 2, nr. 18, i overensstemmelse hermed.

Med henblik på at undgå et juridisk tomrum i tilfælde, hvor koordinatoren (endnu) ikke har

fastlagt, hvad der udgør en væsentlig transaktion inden for en gruppe, fastslås det i den fælles

holdning i artikel 8, stk. 2, at når tærsklerne ikke er fastlagt, anses en transaktion inden for en

gruppe for at være væsentlig, hvis den beløbsmæssigt overstiger 5% af det samlede kapital-

krav til det finansielle konglomeratet. Der er også i lighed med artikel 7, stk. 2, tilføjet en

bestemmelse i artikel 8, stk. 2, hvori der fastslås, hvem der skal forelægge de nødvendige

oplysninger for koordinatoren.

Betydelige og uigennemsigtige overførsler af midler fra en reguleret enhed kan ikke blot finde

sted i form nogle få store overførsler, men også i form af en lang række mindre overførsler.

Ud over medlemsstaternes ret til at opstille kvantitative grænser finder Rådet det derfor nød-

vendigt, at der i artikel 8, stk. 3, gives ret til også at opstille kvalitative krav for så vidt angår

regulerede enheders transaktioner inden for et konglomerat, f.eks. krav om, at transaktioner

inden for en gruppe skal foretages i overensstemmelse med princippet om armslængdevilkår

eller med dækning af omkostningerne, afhængigt af hvilken type transaktion der er tale om.

Rådet mener, at interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer er meget vigtige, og

den fælles holdning styrker bestemmelserne vedrørende disse spørgsmål i forhold til Kom-

missionens forslag. I lighed med sektordirektiverne fastlægges der i stk. 1 et generelt krav om

at have tilstrækkelige interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer i det finansielle

konglomerat. I stk. 2 og 3 fastlægges der minimumskrav til disse procedurer og mekanismer.

Stk. 4 indeholder det krav om forelæggelse af data og oplysninger, der fastlægges i artikel 10 i

Kommissionens forslag.
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Europa-Parlamentets ændring 18 er delvis indarbejdet. I artikel 31 i den fælles holdning kræ-

ves det, at Kommissionen skal forelægge en rapport for Udvalget for Finansielle Konglome-

rater om fastlæggelse af væsentlige transaktioner inden for en gruppe og væsentlig risikokon-

centration og det tilsyn med transaktioner inden for en gruppe og risikokoncentration, som

omhandles i bilag II, navnlig vedrørende indførelsen af kvantitative grænser og kvalitative

krav i den forbindelse. Rådet mener imidlertid, at det ikke bør kræves, at Udvalget for Finan-

sielle Konglomerater overvåger den faktiske gennemførelse af reglerne for så vidt angår de

enkelte konglomerater, og at en rapport til udvalget om dette spørgsmål ville være en kræn-

kelse af den tavshedspligt, som de tilsynsførende er pålagt, og det første punktum i ændring

18 er derfor ikke medtaget i den fælles holdning.

Afdeling 3 - Foranstaltninger til rådighed for det supplerende tilsyn (artikel 10 - 17)

Artikel 10 er ændret en anelse i sammenligning med artikel 7 i Kommissionens forslag. Rådet

er enig med Europa-Parlamentet om vigtigheden af, at der i alle tilfælde kun skal være én ko-

ordinator; alt andet ville virke mod hensigten med at have en koordinator. De øvrige bestem-

melser i den fælles holdning er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige koordinering mellem

de berørte myndigheder. Det er også blevet præciseret, at de kompetente myndigheder i den

medlemsstat, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor, deltager i ud-

pegningen af koordinatoren, og Europa-Parlamentets ændring 19 er således indarbejdet i den

fælles holdning. Underretningsproceduren vedrørende udpegningen af koordinatoren fastlæg-

ges i artikel 4, stk. 2. Eftersom direktivet også gælder for konglomerater, der vil opstå i frem-

tiden, er henvisningen i ændring 19 til datoen for gennemførelsen af direktivet ikke medtaget i

den fælles holdning.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 20, 21 og 22 fastlås det i den fælles

holdning, at udpegningen af koordinatoren skal finde sted på grundlag af de kriterier, der

fastlægges i artikel 10, stk. 2, og ikke på grundlag af aftaler mellem myndighederne, eftersom

denne procedure vil lette udpegningen af en koordinator og give en højere grad af retssikker-

hed. Eftersom de finansielle konglomerater har en meget forskellig struktur, kan en streng

anvendelse af kriterierne i særlige tilfælde være uhensigtsmæssig; de relevante kompetente

myndigheder kan efter høring af det finansielle konglomerat tillade undtagelsen fra kriterierne

og udpege en anden myndighed til koordinator (se artikel 10, stk. 3, i den fælles holdning).
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Artikel 11 i den fælles holdning omhandler koordinatorens opgaver. Ud over den opgave, som

omhandles i artikel 7 i Kommissionens forslag, tilføjes der i den fælles holdning i stk. 1, li-

tra f), en generel bestemmelse, der henviser til andre opgaver, foranstaltninger og afgørelser,

der er pålagt koordinatoren i henhold til dette direktiv. Dette afspejler den overordnede ka-

rakter af koordinatorens funktion som den myndighed, der er ansvarlig for det supplerende

tilsyn, hvilket understreges i den fælles holdning. Det specificeres endvidere, hvad koordine-

ringsordningen kan omfatte.

Idet tankerne bag Europa-Parlamentets ændring 23 og 25 indarbejdes, styrker artikel 11,

stk. 2, kravet i artikel 12, stk. 2, idet det hedder, at koordinatoren, når han har brug for oplys-

ninger, der allerede er givet til en anden kompetent myndighed i overensstemmelse med sek-

torreglerne, snarest muligt bør henvende sig til denne myndighed for at undgå dobbeltarbejde

med at indberette til de forskellige myndigheder, der deltager i tilsynet. Rådet mener, at det

vil gøre koordinatorens arbejde unødvendigt vanskeligt og føre til en uønsket mangel på flek-

sibilitet, hvis denne bestemmelse gøres til et krav uden mulighed for undtagelser i tilfælde,

hvor der er akut behov for oplysningerne, og hvor de let kan indhentes hos det finansielle

konglomerat.

I artikel 12 indarbejdes Europa-Parlamentets ændring 42 og tankerne bag ændring 24. Rådet

er enigt i, at der ikke bør være nogen undtagelser fra kravet om at udveksle oplysninger, men

det mener, at de kompetente myndigheder har behov for beføjelser til at handle hurtigt under

usædvanlige omstændigheder, af og til inden for få timer. I sådanne tilfælde kan forudgående

høring af andre myndigheder være til skade for afgørelsens effektivitet, og det fastslås derfor i

artikel 12, stk. 2, at efterfølgende orientering uden forudgående høring under sådanne om-

stændigheder er tilladt.

For så vidt angår ledelsesorganet for blandede finansielle holdingselskaber er Rådet enigt med

intentionen i Kommissionens forslag, der består i at lade alle personer, der de facto træffer be-

slutninger i regulerede enheder, være underlagt krav om godt omdømme. Rådet har imidlertid

valgt en anden juridisk fremgangsmåde for at indføje disse krav i direktivet, som det finder

mere præcis og gennemsigtig. Denne fremgangsmåde består i:
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− at indsætte en ny artikel 13 i den fælles holdning om ledelsesorganet for blandede finan-

sielle holdingselskaber, der har kravene om godt omdømme i sektordirektiverne som

model,

− at tilføje tilsvarende bestemmelser i det konsoliderede bankdirektiv (direktiv

2000/12/EF) om finansielle holdingselskaber og i forsikringsgruppedirektivet (direktiv

98/78/EF) om ledelsesorganet for forsikringsholdingselskaber, og

− at udelade de bestemmelser i Kommissionens forslag, som derved bliver overflødige.5

Artikel 14 og 15 er uændrede i forhold til artikel 11 og 12 i Kommissionens forslag med und-

tagelse af mindre præciseringer af teksten. Artikel 15, stk. 3, er nu tilpasset den tilsvarende

bestemmelse i sektordirektiverne (se nedenfor).

Rådet har valgt at samle alle bestemmelser om retshåndhævende foranstaltninger i artikel 16 -

frem for at gentage identiske bestemmelser i flere artikler - med henblik på at gøre teksten

mere gennemsigtig. Artikel 16 følger den tilgang, som anvendes i de tilsvarende bestemmel-

ser i Kommissionens forslag, men supplerer den med en præcisering vedrørende blandede fi-

nansielle holdingselskaber. Det bliver gjort klart, at det med forbehold af artikel 17, stk. 2, er

op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke, og i hvilket omfang, deres kompetente myndigheder

kan træffe foranstaltninger med hensyn til blandede finansielle holdingselskaber, eftersom

disse ikke er omfattet af sektordirektiverne.

Artikel 17 er uændret i forhold til artikel 13 i Kommissionens forslag.

                                                
5 Artikel 25, stk. 2, om ændring af artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/12/EF, artikel 18, stk. 1, om

ændring af artikel 8 i direktiv 73/239/EØF, artikel 19, stk. 1, om ændring af artikel 8 i direktiv
79/267/EØF og artikel 23, stk. 1, om ændring af artikel 3 i direktiv 93/22/EØF.
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Afdeling 4 - Tredjelande (artikel 18 og 19)

Artikel 18, stk. 1, i den fælles holdning fastlægger en anden procedure end den, der foreslås af

Kommissionen til verifikation af, om regulerede enheder med en modervirksomhed fra et

tredjeland er underlagt tilsvarende tilsyn. Beslutningstagningsstrukturen følger samme ret-

ningslinjer som i forbindelse med de øvrige artikler i direktivet, hvor den myndighed, som

ville være koordinator, hvis kriterierne i direktivet skulle gælde, træffer afgørelsen efter hø-

ring af de øvrige relevante kompetente myndigheder. Udvalget for Finansielle Konglomerater

kan udstikke generelle retningslinjer for, hvad der er tilsvarende, og koordinatoren skal høre

det, inden han træffer en afgørelse. Udvalget har ingen tilsynsbeføjelser, og det fastslås i be-

tragtning 15, at direktivet ikke kræver, at de kompetente myndigheder giver oplysninger, som

er omfattet af tavshedspligt i henhold til dette direktiv eller andre sektordirektiver, til Udval-

get for Finansielle Konglomerater.

I artikel 18, stk. 3, indarbejdes Europa-Parlamentets ændring 26, og den giver ligesom de

øvrige artikler i direktivet koordinatoren til opgave at acceptere eventuelle alternative metoder

efter høring af de øvrige relevante myndigheder.

Artikel 19 er uændret i forhold til artikel 15 i Kommissionens forslag bortset fra tilføjelsen af

Udvalget for Finansielle Konglomerater i stk. 2.

Kapitel III - Kommissionens beføjelser og udvalgsprocedure

I artikel 20, stk. 1, om Kommissionens beføjelser indarbejdes Europa-Parlamentets

ændring 28 og 29, og den giver endvidere Kommissionen til opgave at koordinere de bestem-

melser, der vedtages i henhold til artikel 7 og 8 i bilag II med henblik på at fremme en ensar-

tet anvendelse i Fællesskabet. Ændring 27 er ikke indarbejdet på grund af risikoen for, at den

kan blive fortolket på en måde, der ville være en unødvendig begrænsning af artiklens anven-

delsesområde.
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Substansen i Europa-Parlamentets ændring 31 er indarbejdet i artikel 20, stk. 2, i den fælles

holdning. Affattelsen er ændret med henblik på ikke at indskrænke Kommissionens hørings-

forpligtelse og for at undgå, at der i en fællesskabsretsakt gives præference til et privat organ.

Affattelsen af artikel 21 om udvalget er ændret en anelse for at bringe den i overensstemmelse

med den juridiske standardaffattelse af sådanne bestemmelser, og Europa-Parlamentets æn-

dring 30 vedrørende den såkaldte "sunset clause" er indarbejdet i stk. 4. I lighed med arti-

kel 18, stk. 1, i den fælles holdning er der indsat et nyt stk. 5 i artikel 21 vedrørende de ret-

ningslinjer, som udvalget kan fastsætte vedrørende tilsvarende tilsyn, og i et nyt stk. 6 fastslås

det, ligesom i artikel 7 og 8, at udvalget skal holdes underrettet om de principper, som med-

lemsstaterne anvender i forbindelse med risikokoncentration og transaktioner inden for en

gruppe med henblik på at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne vedrørende disse

spørgsmål.

Europa-Parlamentets ændring 3 vedrørende en ny betragtning om de gennemførelsesbestem-

melser, som Kommissionen skal vedtage, er indarbejdet i betragtning 19. Rådet mener, at

Europa-Parlamentets ændring 2, der henviser til Kommissionens og Europa-Parlamentets

aftale om rapporten fra Vismandsudvalget om Reguleringen af de Europæiske Værdipapir-

markeder (Lamfalussy-Udvalget), ikke er relevant i dette direktiv, eftersom det vedrører sup-

plerende tilsyn med finansielle konglomerater og ikke er udarbejdet efter de retningslinjer, der

udstikkes i Vismandsudvalgets rapport.

Kapitel IV - Ændringer af eksisterende direktiver

Bortset fra rent tekniske ændringer og de ændringer vedrørende ledelsesorganerne, som der

redegøres for ovenfor, er der foretaget ændringer i forbindelse med ændringerne af eksiste-

rende direktiver på følgende punkter:
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a. For så vidt angår kravet til egenkapital6 har Rådet ændret Kommissionens forslag med

samme begrundelse som i forbindelse med de hensyn, der er baggrunden for Europa-

Parlamentets ændring 34, 44, 46 og 48, nemlig at opnå en afbalanceret ordning for så

vidt angår eliminering af dobbelt gearing. Den valgte løsning er på nogle punkter for-

skellig fra den, som Europa-Parlamentet foreslår. Den tager sigte på at undgå forskels-

behandling mellem finansielle konglomerater og andre finansielle grupper med interes-

ser i begge sektorer (bankvirksomhed/værdipapirer og forsikring), der ikke anses for

konglomerater. Det giver medlemsstaterne mulighed for at tillade anvendelse af de

metoder, der fastlægges i bilag I til direktivet om konglomerater, i forbindelse med sek-

torielle grupper for så vidt angår deres kapitalinteresser i en anden finansiel sektor. De

fradrag, der fastlægges i sektordirektiverne, er dog ikke blevet bragt i fuld overensstem-

melse med henblik på at undgå for drastiske ændringer af den nuværende ordning i

bank/værdipapirsektoren og forsikringssektoren, hvilket ikke er et af dette direktivs

formål.

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet om, at der er behov for at bringe bestemmel-

serne om eliminering af dobbelt gearing i overensstemmelse med den nye ordning ved-

rørende kapitalkrav, som for øjeblikket drøftes i Basel-komitéen, og det sidste afsnit i

ændring 48 og 34 indarbejdes i artikel 31, stk. 2, i den fælles holdning.

b. Forsikringsdirektiverne 92/49/EØF og 92/96/EØF ændres i henhold til artikel 24, stk. 2,

og artikel 25, stk. 2, i den fælles holdning med henblik på at tillade, at de kompetente

myndigheder på forsikingsområdet giver oplysninger til monetære institutioner i lighed

med situationen inden for bank- og værdipapirsektoren.

c. Substansen i Europa-Parlamentets ændring 35 er indarbejdet i artikel 28, stk. 2, og arti-

kel 29, stk. 10, i den fælles holdning og ændrer henholdsvis artikel 6, stk. 3, i direktiv

98/78/EF og artikel 56, stk. 7, i direktiv 2000/12/EF. Teksten er således bragt i overens-

stemmelse med artikel 15 i direktivet om konglomerater.

                                                
6 Artikel 22, stk. 2, om ændring af artikel 16, stk. 1, i direktiv 73/239/EØF, artikel 23, stk. 2,

om ændring af artikel 18 i direktiv 79/267/EØF, artikel 28, stk. 6, om ændring af bilag I,
punkt 2, til direktiv 98/78/EF, artikel 29, stk. 4 og 5, om ændring af artikel 34, stk. 2 og 3 og
artikel 51, stk. 3, i direktiv 2000/12/EF.



9754/3/02 REV 3 ADD 1 iam/ks/MK/aa 16
DG G I    DA

d. Artikel 29, stk. 11, i den fælles holdning tilpasser artikel 56a i bankdirektivet, direktiv

2000/12/EF, til artikel 18 i direktivet om konglomerater vedrørende konglomerater i

tredjelande (se ovenfor).

Kapitel V - Porteføljeadministrationsselskaber

Rådet mener, at når en finansiel gruppe udøver aktiviteter vedrørende porteføljeadministra-

tion, skal disse aktiviteter anses for aktiviteter inden for sektoren for finansielle tjenesteydel-

ser, der skal være omfattet af det samlede tilsyn med gruppen, selv om porteføljeadministra-

tion ikke i sig selv er en særskilt sektor i den finansielle sektor på samme måde som bank-

sektoren og forsikringssektoren. I den fælles holdning er der derfor medtaget et nyt kapitel,

der indeholder en ny artikel 30 om porteføljeadministrationsselskaber, der i artikel 2, nr. 5,

defineres om et administrationsselskab i den betydning, der anvendes i direktivet om visse in-

stitutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). Artikel 30 overlader

det til medlemsstaterne at beslutte, i henhold til hvilke sektorregler (banksektoren, forsik-

ringssektoren eller sektoren for finansielle tjenesteydelser) porteføljeadministrationsselskaber

skal være omfattet af konsolideret tilsyn på sektorplan eller supplerende tilsyn på konglome-

ratniveau.

Kapitel VI - Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Med henblik på at sikre, at gennemførelsen af direktivet tages op til revision, og at direktivet

ajourføres, når det er nødvendigt, tilføjer den fælles holdning i en ny artikel 31 en forpligtelse

for Kommissionen til at aflægge rapport til Udvalget for Finansielle Konglomerater om med-

lemsstaternes praksis og om nødvendigt om behovet for yderligere harmonisering med hensyn

til en række centrale bestemmelser i direktivet.

Gennemførelsen fastsættes til 18 måneder efter direktivets ikrafttræden, hvilket er den mini-

mumsperiode, som nogle medlemsstater har behov for i henhold til deres forfatningsmæssige

procedurer. Bestemmelserne skal anvendes i forbindelse med tilsyn for regnskabsår, der be-

gynder den 1. januar 2005 eller i dette kalenderår. Europa-Parlamentets ændring 36 er således

ikke medtaget.
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VI. KONKLUSION

Rådet mener, at alle ændringerne af Kommissionens forslag fuldt ud er i overensstemmelse

med direktivets målsætninger. Den fælles holdning medtager en række af de ændringer, som

Europa-Parlamentet foreslår, og selv om andre ændringer ikke er medtaget i den fælles hold-

ning med den formulering, som Europa-Parlamentet foreslår, er Rådet i vid udstrækning enig i

de betragtninger, der danner baggrund for disse ændringer, og har fuldt ud taget hensyn til

dem. Rådet mener, at den fælles holdning sikrer en balance mellem behovet for at indføre

supplerende tilsyn med finansielle konglomerater og behovet for at sikre, at tilsynet kan fun-

gere effektivt og opfylde de ønskede målsætninger, uden at den finansielle sektor bliver pålagt

en ufleksibel og usmidig ordning.

________________________





BILAG

Fælles holdning fastlagt af Rådet den 12.9.2002 ved skriftlig procedure med henblik på ved-

tagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om supplerende tilsyn med kreditinstitut-

ter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring

af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF

samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF [2001/0095 (COD)]

Erklæring fra Rådet

"Rådet opfordrer Kommissionen til at undersøge principperne for kontrol med finansieringsinsti-

tutters driftsmæssige risici, navnlig risici, der opstår ved udlægning af aktiviteter til underleverandø-

rer, og at forelægge passende lovforslag herom for så vidt angår alle finansieringsinstitutter, der er

omfattet af en tilsynsordning."

Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen

"Rådet og Kommissionen finder, at fællesskabsforanstaltningerne med henblik på at undgå dobbelt

gearing af egne midler kan harmoniseres yderligere for at udvide de lige vilkår for bank- og forsik-

ringssektorerne. Da spørgsmålet for tiden drøftes internationalt, er det ønskeligt at afvente resultatet

af disse drøftelser, inden der træffes foranstaltninger om yderligere harmonisering på EU-plan."

Erklæring fra Rådet

"Rådet understreger, at den klausul, der er indsat i direktivets artikel 21, hvorefter der fastsættes en

tidsfrist for anvendelse af komitologiproceduren, ikke skaber præcedens."

________________________
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2001/0095 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i
et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF,
92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF

1- BAGGRUND

Forslaget fremsendt til EP og Rådet (dokument KOM(2001) 213
endelig udg. – 2001/0095(COD))1:

24. april 2001

Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2: 17. oktober 2001

Europa-Parlamentets udtalelse efter førstebehandlingen3: 14. marts 2002

Fastlæggelse af fælles holdning4: 12. september 2002

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Det øgede tempo, hvormed internationaliseringen og konsolideringen i finanssektoren
foregår, har sammen med de mere uklare grænser mellem de finansielle undersektorer ført til,
at der på tværs af sektorerne er opstået finanskoncerner inden for bankvæsen, forsikring og
værdipapirer (“finansielle konglomerater”). I visse medlemsstater har finansielle
konglomerater stor betydning, og nogle af de største aktører på finansmarkederne er
finansielle konglomerater. Dette forklarer, hvorfor en række medlemsstater er begyndt at
indføre regulering og/eller andre tilsynsforanstaltninger på nationalt plan.

Den europæiske lovgivning er imidlertid ikke fulgt med markedsudviklingen. Specielt gælder
det, at de nuværende retlige rammer i Europa for tilsyn med finansieringsinstitutter
overvejende er rettet mod “homogene” grupper af finansieringsinstitutter (bank-, forsikrings-

1 EFT C 213 E af 31/7/2001, s. 227.
2 EFT C 36 af 8.2.2002, s.1.
3 Beretning A5-0060/2002.
4 9754/3/02 Rev.3
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eller investeringskoncerner). Der mangler et omfattende regelsæt om forsigtighedstilsyn for
“heterogene” finanskoncerner med institutter fra forskellige finansielle undersektorer. Derfor
foregår der ingen hensigtsmæssig regulering med sådanne grupper på konglomeratplan. I
handlingsplanen for finansielle tjenester er der derfor opstillet lovgivning om tilsyn med
finansielle konglomerater som en prioritet.

Formålet med Kommissionens direktivforslag er at lukke et væsentligt hul i
finanslovgivningen ved at indføre yderligere tilsyn med finansielle konglomerater ud over de
eksisterende sektorregler for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.
Dette vil hjælpe med at sikre stabiliteten på de europæiske finansmarkeder og afhjælpe
problemer med systemiske risici. Dermed vil direktivet gennemføre anbefalingerne fra G10’s
fælles forum om tilsyn med finansielle konglomerater.

Hovedmålene med dette direktiv er:

− at sikre, at finansielle konglomerater har tilstrækkelig kapitaldækning. Især betyder de
foreslåede regler, at den samme kapital bliver medregnet to gange og dermed anvendt til
risikodækning i forskellige enheder i det samme finansielle konglomerat (“multiple
gearing”). Med forslaget undgås ligeledes kanalisering af kapital, dvs. at et moderselskab
udsteder gældsinstrumenter og anvender indtægterne herfra som aktiekapital i
datterselskaberne (“excessive leveraging”)

− at indføre metoder til at beregne et finansielt konglomerats samlede solvenssituation

− at håndtere problemstillingerne i forbindelse med koncerninterne transaktioner og
koncerners risikoposition

− at tage stilling til ledelsens egnethed og professionalisme på finansielt konglomeratplan

− at sikre passende interne kontrolmekanismer og passende risikostyringsprocesser i et
finansielt konglomerat

− at kræve, at medlemsstaterne sikrer, at der udpeges én enkelt myndighed til at føre tilsyn
med hvert finansielt konglomerat og sikre koordinering og passende
informationsudveksling mellem de forskellige tilsyn, der fører tilsyn med et finansielt
konglomerats enkelte dele

− at tage de indledende skridt til at fjerne unødvendige uoverensstemmelser mellem
bestemmelserne for homogene finanskoncerner og finansielle konglomerater med henblik
på at sikre en minimal ensartethed i behandlingen af disse koncerner.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger til den fælles holdning

Det svenske, belgiske og spanske formandsskab har vurderet, at Kommissionens forslag til et
direktiv om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og
investeringsselskaber i et finansielt konglomerat er en væsentlig prioritet. På Det Europæiske
Råds møde i Barcelona (marts 2002) blev Rådet og Europa-Parlamentet bedt om at vedtage
direktivet tidligst muligt i 2002. Rådet vedtog den fælles holdning den 12. september 2002.
Kommissionen finder, at den kan acceptere den fælles holdning.
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3.2. Særskilte bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Hvad angår definitionen af en “koncern” i Kommissionens direktivforslags artikel 2, stk. 11
og 12, har Parlamentet foreslået at begrænse denne til at omfatte moder- og datterselskaber
samt kapitalinteresser i stedet for den bredere opfattelse af tætte forbindelser, som
Kommissionen havde foreslået (ændringsforslag 4 og 5). I den fælles holdnings artikel 2,
stk. 12, tages der hensyn til Parlamentets ændringsforslag, med én undtagelse: I lighed med
Kommissionens forslag er medlemsstaterne i Rådet enige om, at definitionen af en koncern
også bør omfatte forbindelser som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF
(såkaldte “horisontale strukturer”), således at det ikke er et nationalt spørgsmål, hvorvidt disse
bør omfattes. Begrundelsen for at lade sådanne strukturer indgå i definitionen af en “koncern”
har et dobbelt sigte: sådanne strukturer findes på markedet, hvilket gør det nødvendigt at tage
stilling til dem ud fra forsigtighedshensyn, og der er behov for en fælles fremgangsmåde for at
sikre en konsekvent tilsynspraksis og lige vilkår i EU. Den fælles holdning følger derfor
heller ikke Parlamentets ændringsforslag 11 og 12, hvori det foreslås at slette henvisninger til
artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF i artikel 4, stk. 2, litra c), i Kommissionens forslag og
at indføre disse i artikel 4, stk. 4, vedrørende yderligere tilsyn (henholdsvis artikel 5, stk. 2,
litra c), og artikel 5, stk. 4, i den fælles holdning). Kommissionen mener, at definitionen af en
“koncern” i den fælles holdning er et passende kompromis mellem Kommissionens forslag og
Parlamentets ændringsforslag.

Selv om definitionen af en koncern i den fælles holdning ikke længere tager udgangspunkt i
begrebet “tætte forbindelser”, bruges sidstnævnte stadig - men udelukkende - til at definere
“koncerninterne transaktioner” (direktivets artikel 2, stk. 18). Dette er i overensstemmelse
med målene med at føre tilsyn med koncerninterne transaktioner, dvs. at kortlægge alle
enheder i en koncern, hvis virksomhed er relevant ved en vurdering af afsmitningsrisikoen
mellem enhederne i det samme finansielle konglomerat og dens konsekvenser for den
finansielle stilling i de regulerede enheder i konglomeratet.

For at kunne vurdere, om en koncern er et finansielt konglomerat, der er omfattet af
direktivet, indeholder artikel 2, stk. 13, og artikel 3 i Kommissionens forslag
mikroøkonomiske kriterier til at definere en koncerns engagement i finanssektoren i
almindelighed og i forskellige finansielle undersektorer i særdeleshed. Som det imidlertid
blev påpeget i begrundelsen til Kommissionens forslag, agtede Kommissionen på grund af
manglen på pålidelige oplysninger at gennemføre en kortlægning om de finansielle
konglomeraters tilstedeværelse og natur i EU. Resultatet viser, at der er behov for yderligere
justering af definitionen af et “finansielt konglomerat”. Medlemsstaterne har i Rådets
arbejdsgruppe ført en indgående debat om dette emne. Den fælles holdning, der er resultatet
af disse drøftelser, indeholder følgende ændringer af den foreslåede definition: (a) indførelsen
af en lavere tærskel på 40 % til bestemmelse af, hvorvidt en koncern overvejende er finansiel
(i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 7; artikel 3, stk. 1, i den fælles
holdning); (b) medtages finansielle koncerner med betydelig sektoroverskridende virksomhed
i absolutte tal (i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 50; artikel 3, stk. 3, i
den fælles holdning); (c) at myndighederne gives mulighed jævnfør artikel 3, stk. 3, i den
fælles holdning for at udelukke et finansielt konglomerat fra direktivets anvendelsesområde,
såfremt dets mindste sektor eller markedsandel i en medlemsstat er af begrænset omfang (i
overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 6); (d) muligheden for at indføre en
treårig beregningsperiode til at afgøre, om der er tale om betydelig sektoroverskridende
virksomhed (i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 8; artikel 3, stk. 4, i den
fælles holdning).
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Som forklaret i foregående afsnit respekterer den fælles holdning om definitionen af et
finansielt konglomerat fuldt ud målsætningerne i Kommissionens forslag om at omfatte alle
relevante finansielle koncerner med betydelige sektoroverskridende finansielle aktiviteter.
Kommissionen mener, at den fælles holdning også afspejler de centrale aspekter i
Parlamentets ændringsforslag 6 til 10 samt 50 og i denne henseende fuldt ud respekterer
Parlamentets hensigter.

Parlamentets ændringsforslag 10, hvis formål er at begrænse myndighedernes muligheder for
at bevilge undtagelser, er tildels afspejlet i den fælles holdning. I overensstemmelse med
ændringsforslaget begrænses de kompetente myndigheders mulighed for at sænke tærsklen til
bestemmelse af et finansielt konglomerat ifølge artikel 3, stk. 6, i den fælles holdning.
Omvendt følger artikel 3, stk. 5, i den fælles holdning fortsat Kommissionens forslag om at
give de kompetente myndigheder bemyndigelse til at foretage undtagelser, hvad angår valget
af andre parametre til at bestemme et finansielt konglomerat. Rådet mener, at for koncerner,
hvor de parametre, der er defineret i artikel 3, stk. 1 og 2, ikke er hensigtsmæssige, bør det i
særlige tilfælde være muligt at anvende et eller to veldefinerede alternative parametre, hvis
disse er mere relevante for den pågældende koncern. Kommissionen mener, at de seneste
begivenheder på finansmarkederne har vist, at en sådan bestemmelse er hensigtsmæssig
(f.eks. med hensyn til betydningen af ikke-balanceførte transaktioner for visse koncerner).

Hvad angår kapitaldækning (artikel 5 og bilag I i Kommissionens forslag; artikel 6 og bilag I i
den fælles holdning), følger den fælles holdning Parlamentets ændringsforslag 17, idet der
indføres en forklaring af kooperative strukturer, samt ændringsforslag 39 og 58, hvorefter en
del af teksten i bilag I overføres til direktivets hovedtekst. Selv om Rådet er enig i indholdet i
ændringsforslag 17, mener det at det af lovgivningsmæssige grunde er mere hensigtsmæssigt
at lade ændringsforslaget indgå i artikel 5, stk. 4, vedrørende anvendelsesområde, idet
ændringsforslaget handler om at afklare omfanget af det supplerende tilsyn.

Derudover indgår der i den fælles holdning en ændret formulering med henblik på at afklare
teksten i bilag I, afdeling I, stk. 2, nr. (ii), i direktivet. Forslagets oprindelige ordlyd kunne
give anledning til tvetydigheder (især i visse sprogversioner). Parlamentet havde ligeledes
konstateret denne risiko og stillede ændringsforslag 16. I overensstemmelse med
Kommissionens mål hedder det nu i den fælles holdning, at sektorrisici skal dækkes af
sektorkapital i henhold til sektorreglerne, og at yderligere underskud på konglomeratplan bør
dækkes af kapital på tværs af sektorerne. Derudover foreslår Parlamentet, at denne tekst
overføres til direktivets hovedtekst (ændringsforslag 16 og 37). Selv om den fælles holdning
ikke følger sidstnævnte forslag, mener Kommissionen, at den fælles holdning ved at tage
hensyn til Parlamentets ændringsforslag 3, 28, 29 og 30 stadig opfylder Parlamentets
grundlæggende målsætninger.

Hvad angår valget af metoder til beregning af solvenskrav til et konglomerat som opstillet i
bilag I, går den fælles holdning ikke så langt som Parlamentets ønske om at give finansielle
konglomerater fuld frihed til at vælge en af disse metoder, hvis tilsynsmyndighederne tillader
dette (ændringsforslag 52). Rådet mener, at når en koncern ledes af en reguleret enhed, bør
medlemsstaterne kunne forlange, at beregningen foretages efter en bestemt metode, især hvis
sektorreglerne for koncerntilsyn med regulerede enheder i den pågældende medlemsstat
fastlægger en bestemt metode, idet ikke alle metoder er lige anvendelige under alle
omstændigheder (dette er specifikt fastlagt i direktivets bilag I). Såfremt en koncern imidlertid
ikke ledes af en reguleret enhed, skal medlemsstaterne, jævnfør bilag I, i princippet godkende,
at enhver af disse metoder kan anvendes.
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Bestemmelserne i den fælles holdning vedrørende risikokoncentration og koncerninterne
transaktioner fremlægges på en anden måde, end Kommissionen har foreslået. Særlig er
artikel 6 i Kommissionens forslag blevet opdelt i en ny artikel 7 om risikokoncentration og en
ny artikel 8 om koncerninterne transaktioner. Den fælles holdning afviger imidlertid ikke fra
indholdet i Kommissionens forslag.

I den fælles holdning inddrages ligeledes substansen af Parlamentets ændringsforslag 18, idet
Kommissionen pålægges at vurdere og aflægge beretning om, hvorvidt fællesskabsreglerne
om risikokoncentration og koncerninterne transaktioner er hensigtsmæssige, og idet
Kommissionen pålægges om nødvendigt at fremsætte lovforslag (af lovgivningsmæssige
årsager er alle bestemmelser om fremtidige beretninger fra Kommissionen samlet under en ny
artikel 31). Den fælles holdning er ikke så vidtgående som Parlamentets forslag om at kræve,
at koordinatoren jævnligt skal rapportere til Udvalget for Finansielle Konglomerater om et
finansielt konglomerats overholdelse af reglerne om risikokoncentration og koncerninterne
transaktioner, da et sådant krav ville være i strid med tilsynsmyndighedernes tavshedspligt.
For klarhedens skyld indeholder den fælles holdning en specifik betragtning, hvori der gøres
opmærksom på tilsynsmyndighedernes tavshedspligt.

Artikel 5 og 6 i Kommissionens forslag indeholder bestemmelser om interne
kontrolmekanismer og risikostyringsprocesser. I den fælles holdning er disse bestemmelser
samlet i en ny, særskilt artikel 9. I teksten uddybes de grundlæggende principper for disse
krav, hvilket er i overensstemmelse med de senest offentliggjorte internationale henstillinger
(f.eks. “Internal audit in banks and the supervisor's relationship with auditors”, Basel-
udvalget, august 2001).

Hvad angår proceduren ved udpegning af en koordinator, har man i den fælles holdning
anvendt den modsatte procedure for beslutningstagning i forhold til Kommissionens forslag
(artikel 7 i Kommissionens forslag; artikel 10 i den fælles holdning). I den fælles holdning er
der fastlagt en automatisk udpegning af en koordinator på grundlag af de kriterier, der er
foreslået af Kommissionen, som efterfølgende kan friviges ved fælles aftale mellem de
relevante kompetente myndigheder og efter høring af det finansielle konglomerat. Derudover
bestemmes det i den fælles holdning, at der udpeges en fælles koordinator, og at dennes
udnævnelse meddeles til det finansielle konglomerat (artikel 4, stk. 2, i den fælles holdning). I
alle disse spørgsmål følger den fælles holdning fuldt ud Parlamentets ændringsforslag 19, 20,
21 og 22.

I en bestemmelse i artikel 11, stk. 2, i den fælles holdning bestemmes det utvetydigt, at når
der allerede er indberettet oplysninger til en anden tilsynsførende, bør koordinator henvende
sig til denne for at undgå dobbelt indberetning. Dermed styrker og uddyber den fælles
holdning kravet i artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens forslag og er i
overensstemmelse med målsætningen i Parlamentets ændringsforslag 23 og 25. I den fælles
holdning er dobbelt indberetning ikke gjort til en udtrykkelig opgave for koordinatoren, da
medlemsstaterne i Rådet ikke mener, at dette er en opgave i sig selv, og at
indberetningspligten i medlemsstaterne ikke er tilsynsorganernes ansvar alene. Generelt finder
Kommissionen imidlertid, at den fælles holdning fuldt ud følger Parlamentets ændringsforslag
23 og 25.

I artikel 12 i den fælles holdning om samarbejde slettes en yderligere forklaring af begrebet
strategiske politikker i forhold til Kommissionens forslag, hvilket er i overensstemmelse med
Parlamentets ændringsforslag 42. Den fælles holdning er ligeledes i overensstemmelse med
Parlamentets ændringsforslag 24, idet tilsynsmyndighedernes mulighed for at undlade at
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udveksle oplysninger er udgået, og muligheden for at undlade at foretage høringer begrænset
til veldefinerede, ekstraordinære tilfælde, selv om den ikke fuldt ud er udgået.

Artikel 18 i den fælles holdning handler om finansielle konglomerater, der er aktive i EU med
et moderselskab uden for Fællesskabet. Artikel 18, stk. 1, i den fælles holdning afviger fra
artikel 14, stk. 1, i Kommissionens forslag, idet procedurerne for underretning om og
indvendinger imod en koordinators beslutning om, hvorvidt et tredjelands system er i
overensstemmelse, erstattes med en obligatorisk høringsprocedure, hvorefter koordinatoren
skal tage hensyn til vejledningen fra Udvalget for Finansielle Konglomerater. Derudover
bestemmes det i artikel 18, stk. 3, i den fælles holdning, at såfremt der ikke er
overensstemmelse, skal medlemsstaterne tillade deres kompetente myndigheder at anvende
alternative metoder til at sikre et passende tilsyn med sådanne koncerner. Dermed følger
artikel 18, stk. 3, i den fælles holdning Parlamentets ændringsforslag 26. Kommissionen
støtter den fælles holdning, som giver samme resultater som i Kommissionens oprindelige
forslag.

Artikel 20 i den fælles holdning handler om de beføjelser, der tillægges Kommissionen i
henhold til komitologiproceduren i artikel 21 (artikel 16 og 17 i Kommissionens forslag). Den
fælles holdning følger Parlamentets ændringsforslag 28 og 29, idet der anvendes et let
forandret ordvalg i forhold til Kommissionens forslag. Derimod indeholder den fælles
holdning ikke en ændring af ordlyden som foreslået i Parlamentets ændringsforslag 27 af
lovgivningsmæssige årsager (dels for at undgå gentagelser, dels fordi direktivet strengt taget
ikke kræver gennemførelsesforanstaltninger). Desuden supplerer den fælles holdning
Kommissionens forslag, idet der tilføjes yderligere kompetence med henblik på at styrke
konvergensen blandt tilsynsmyndighederne vedrørende risikokoncentration og koncerninterne
transaktioner. Endelig kræves det i den fælles holdning, at Kommissionen hører interesserede
parter og underretter offentligheden, før der udsendes forslag til forordninger. I dette
spørgsmål følger den fælles holdning Parlamentets ændringsforslag 31.

Hvad angår artikel 17 i Kommissionens forslag vedrørende komitologiproceduren (artikel 21 i
den fælles holdning), foreslår Europa-Parlamentet, at der skabes yderligere afklaring i
Kommissionens forslag ved, at der indføres to nye betragtninger. Parlamentets
ændringsforslag 3 indeholder en ny betragtning 14a, som er inddraget i den fælles holdning.
Omvendt har man ikke fulgt Parlamentets ønske om ligeledes at indføre en betragtning med
direkte henvisning til Parlamentets “Lamfalussy-udtalelse” om gennemførelsen af
lovgivningen om finansielle tjenester (ændringsforslag 2). Rådet mener, at en sådan
betragtning vil være overflødig, idet der i direktivet om finansielle konglomerater er fastsat en
“klassisk” komitologiprocedure. Endelig følger den fælles holdning ligeledes Parlamentets
ændringsforslag 30, hvori det foreslås at indsætte en ny bestemmelse om, at den procedure,
der henvises til, ophører efter fire år, dog således at den kan fornys (af lovgivningsmæssige
årsager foretrækker Rådet at ændre artiklen om komitologiproceduren (artikel 21, stk. 4, i den
fælles holdning) i stedet for at ændre artiklen om de beføjelser, der tillægges Kommissionen
(artikel 20 i den fælles holdning)). Generelt mener Kommissionen, at der er taget højde for
Parlamentets ønsker vedrørende dets lovgivningsmæssige rolle, idet dets ændringsforslag 3 og
30 er blevet inddraget.

Artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 29, stk. 4, i den fælles holdning, hvori der
foretages ændringer i bestemmelserne om bankvæsen, forsikrings- og
investeringsvirksomhed, vedrører ophævelsen af “multiple gearing” af kapital i en koncern.
Den fælles holdning afspejler kompromiset i Rådet mellem de medlemsstater, der ønsker en
mere stringent og harmoniseret fremgangsmåde på tværs af finansielle sektorer, end
Kommissionen har foreslået, og de medlemsstater, der ønsker en mindre stringent
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fremgangsmåde. Kompromiset i Rådet afviger fra visse af de teknikker og tærskler til
fraregning, som Kommissionen har foreslået, men respekterer imidlertid fuldt ud dennes
målsætninger (artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 3, og artikel 25, stk. 5). Sammenlignet med
Kommissionens forslag gælder det generelt, at visse af de tærskler, der anvendes for
forsikringsbranchen, er blevet hævet (i princippet fra 10 % til 20 %), hvilket også gælder for
visse af de tærskler, der anvendes for banker og investeringsselskaber (i princippet fra 10 %
til 20 % ved aktiebesiddelser i forsikringsenheder), og de forskellige beregningsmetoder, der
er fastsat i bilag I i direktivet for finansielle konglomerater, vil også gælde for
sektorkoncerner, for så vidt angår deres kapitalbesiddelser i en anden finansiel sektor.
Desuden bestemmes det i artikel 31 i den fælles holdning, at Kommissionen i god tid skal
tage initiativ til, at Fællesskabets lovgivning på dette område kommer i overensstemmelse
med fremtidige internationale aftaler. Kommissionen mener, at den fælles holdning til alle
disse spørgsmål rummer en velovervejet fremgangsmåde og fuldt ud når de mål, der er sat i
Parlamentets ændringsforslag 34, 44, 46 og 48.

I artikel 29, stk. 10, i den fælles holdning afspejler med en mindre ændring af ordlyden
Kommissionens forslag om ændring af banklovgivningen ved at give kompetente
myndigheder mulighed for at deltage i kontrollen af oplysninger fra en enhed, der er
hjemmehørende i en anden medlemsstat (artikel 25, stk. 8, i Kommissionens forslag). Den
fælles holdning følger ikke ordlyden i Parlamentets ændringsforslag 35, men Kommissionen
mener, at de to tekster indholdsmæssigt er i overensstemmelse.

Artikel 32 og 33 i den fælles holdning vedrører direktivets gennemførelse og ikrafttræden.
Ordlyden er identisk med den tilsvarende, nuværende ordlyd i sektorreglerne. Disse artikler
imødekommer sammen med den nye artikel 4 om bestemmelse af et finansielt konglomerat
hensigten med Parlamentets ændringsforslag 36.

Endelig følger bilag II i den fælles holdning vedrørende risikokoncentration og
koncerninterne transaktioner Parlamentets ændringsforslag 36, hvori det bestemmes, at
koordinatoren skal definere de rette tærskler efter høring af det finansielle konglomerat.

3.3 Nye bestemmelser indført af Rådet

I den nye artikel 4 i den fælles holdning fastsættes en bestemt procedure til brug ved
bestemmelse af et finansielt konglomerat og ved meddelelse af denne bestemmelse. Denne
procedure vil gøre direktivets gennemførelsesproces mere gennemsigtig, både for de
finansielle konglomerater og kompetente myndigheder, der er involveret.

I den nye artikel 13 i den fælles holdning fastsættes krav om kompetence og pålidelighed til
ledelsen af blandede finansielle holdingselskaber. Dermed skaber den fælles holdning klarhed
om lignende bestemmelser i Kommissionens forslag (f.eks. artikel 18, stk. 1, i
Kommissionens forslag).

Den nye artikel 30 i den fælles holdning omhandler porteføljeforvaltningsselskaber. Denne
tekst afspejler et kompromis mellem de medlemsstater i Rådet, der ønsker disse institutter
inddraget i tilsyn på koncernplan med finansielle koncerner (uanset om der er tale om
sektorkoncerner eller finansielle konglomerater). Baggrunden er, at
porteføljeforvaltningsselskaber skal betragtes som enheder, der hører til i finanssektoren.
Dette spørgsmål er vigtigt, da porteføljeforvaltningsselskaber efter vedtagelsen af direktivet
om ændring af UCITS-direktivet 85/611/EØF vil konkurrere direkte med
investeringsselskaber, som allerede er underlagt tilsyn på koncernplan (især hvad angår
individuel porteføljeforvaltning). Ifølge den fælles holdning skal medlemsstaterne beslutte,
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ifølge hvilke sektorregler disse porteføljeforvaltningsselskaber skal inddrages i tilsynet på
koncernplan, og Kommissionen skal aflægge beretning om medlemsstaternes praksis og om
nødvendigt foreslå yderligere harmonisering af EU’s lovgivning.

I artikel 31 i den fælles holdning bestemmes det, at Kommissionen tre år efter direktivets
gennemførelse skal aflægge beretning om en række spørgsmål og eventuelt om behovet for
yderligere harmonisering.

Øvrige nye bestemmelser i den fælles holdning, som er af mere teknisk karakter, omhandler
blandt andet bestemmelsen af den enhed, der er ansvarlig for at indberette risikokoncentration
og koncerninterne transaktioner (artikel 7 og 8), indførelse af en specifik tærskel til
bestemmelse af væsentlige koncerninterne transaktioner (artikel 8), yderligere afklaring af
områder, der kan omfattes af koordineringsaftalen (artikel 11), og yderligere afklaring af,
hvilke myndigheder der kan tage foranstaltninger til håndhævelse (samlet i en ny artikel 16).

4- KONKLUSION

Kommissionen mener, at den fælles holdning, som er vedtaget af Rådet den 12. september
2002, følger målsætningerne og ånden i Kommissionens forslag af 24. april 2001.
Kommissionen mener tillige, at den fælles holdning imødekommer Europa-Parlamentets
væsentligste betænkeligheder og følger hovedelementerne i Parlamentets ændringsforslag.
Kommissionen mener, at man opnår en udmærket balance med den fælles holdning.
Kommissionen håber, at direktivet kan vedtages inden årets udgang i overensstemmelse med
fristen i handlingsplanen for finansielle tjenester, hvorved der afhjælpes en væsentlig mangel i
EU’s finanslovgivning.

Kommissionen anbefaler derfor denne fælles holdning til Europa-Parlamentet.


