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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/.../EG

av den

om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och

värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat

och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,

92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 i

detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4 och

                                                
1 EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 227.
2 EGT C 36, 8.2.2002, s. 1.
3 EGT C 271, 26.9.2001, s. 10
4 Europaparlamentets yttrande av den 14 mars 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Den nuvarande gemenskapslagstiftningen innehåller ett omfattande regelverk om tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag på enskild nivå samt över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som utgör en del av en bank- eller

investeringsgrupp respektive en försäkringsgrupp, det vill säga grupper med en homogen

finansiell verksamhet.

(2) Den senaste utvecklingen på finansmarknaderna har lett till skapandet av finansiella grupper

som tillhandahåller tjänster och produkter inom olika sektorer av finansmarknaderna � så

kallade finansiella konglomerat. Hittills har det inte förekommit någon form av tillsyn på

gruppnivå över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett

sådant konglomerat, särskilt vad gäller solvensställning och riskkoncentration på

konglomeratnivå, transaktioner inom det finansiella konglomeratet, processer för intern

riskhantering på konglomeratnivå och ledningens lämplighet. Några av dessa konglomerat är

bland de största finansiella grupper som verkar på finansmarknaderna, och de tillhandahåller

tjänster i en global omfattning. Om sådana konglomerat, och särskilt kreditinstitut,

försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett sådana konglomerat, skulle stöta

på finansiella problem kan de allvarligt destabilisera det finansiella systemet och påverka

enskilda insättare, försäkringstagare och investerare.
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(3) I kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster utpekas en rad åtgärder som krävs för

att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster, och det aviseras att det skall utarbetas

lagstiftning om extra tillsyn för finansiella konglomerat i syfte att eliminera kryphål i den

nuvarande särlagstiftningen och hantera ytterligare stabilitetsrisker för att på så sätt säkra

sunda arrangemang för tillsyn över finansiella grupper med sektorsöverskridande finansiell

verksamhet. Ett så ambitiöst mål kan bara uppnås stegvis. Införandet av extra tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat utgör

ett sådant steg.

(4) Även inom andra internationella forum har behovet av att utveckla lämpliga tillsynsformer för

finansiella konglomerat slagits fast.

(5) För att den extra tillsynen över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett

finansiellt konglomerat skall bli effektiv bör den tillämpas på alla sådana konglomerat, vars

sektorsöverskridande finansiella verksamhet är betydande, vilket är fallet när vissa trösklar

har uppnåtts oavsett hur de är strukturerade. Denna extra tillsyn bör täcka all finansiell

verksamhet som anges i den finansiella särlagstiftningen och alla enheter som huvudsakligen

ägnar sig åt sådan verksamhet bör omfattas av den extra tillsynen, inklusive

kapitalförvaltningsbolagen.

(6) Beslut att inte låta en viss enhet omfattas av räckvidden för den extra tillsynen bör fattas

med beaktande bl.a. av om en sådan enhet omfattas av tillsynen på gruppnivå enligt

särreglerna.
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(7) De behöriga myndigheterna bör kunna bedöma den finansiella ställningen på gruppnivå för

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett finansiellt

konglomerat, särskilt vad gäller solvens, (inbegripet att eliminera dubbelt utnyttjande av

poster i kapitalbasen) riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet.

(8) Finansiella konglomerat leds ofta utifrån affärsområden som inte helt motsvarar

konglomeratets juridiska strukturer. För att beakta denna tendens bör kraven på ledningen

utvidgas ytterligare, särskilt när det gäller ledningen av blandade finansiella holdingföretag.

(9) Samtliga finansiella konglomerat som omfattas av den extra tillsynen bör ha en samordnare

som utses bland berörda behöriga myndigheter.

(10) Samordnarens uppgifter bör inte påverka de behöriga myndigheternas uppgifter och ansvar

enligt särreglerna.

(11) De berörda behöriga myndigheterna och särskilt samordnaren bör ha de erforderliga medlen

för att från enheterna i ett finansiellt konglomerat eller från andra behöriga myndigheter

kunna erhålla de upplysningar som krävs för att utöva sin extra tillsyn.
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(12) Det finns ett trängande behov av ett ökat samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för

tillsynen över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag, inbegripet att

utveckla särskilda arrangemang för samarbete mellan de myndigheter som är delaktiga i

tillsynen över enheter som ingår i samma finansiella konglomerat.

(13) Kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som har sitt huvudkontor i

gemenskapen kan ingå i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet ligger utanför

gemenskapen. Dessa reglerade enheter bör också vara föremål för sådana likvärdiga och

lämpliga ordningar för extra tillsyn som medför att liknande mål och resultat som de som

anges i bestämmelserna i detta direktiv uppnås. Insyn i bestämmelserna och

informationsutbyte med myndigheter i tredje land om alla viktiga omständigheter är här av

stor vikt.

(14) Det kan antas att det finns en likvärdig och lämplig ordning för extra tillsyn endast om

tillsynsmyndigheterna i tredje land har samtyckt till att samarbeta med de berörda behöriga

myndigheterna om metoderna och målen för att utöva extra tillsyn över reglerade enheter i ett

finansiellt konglomerat.

(15) Av detta direktiv följer inte att de behöriga myndigheterna till Kommittén för finansiella

konglomerat skall lämna ut information som är belagd med sekretess enligt detta direktiv eller

andra sektorsdirektiv.
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(16) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fastställa regler för extra tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, inte i

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade

åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I

enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som

är nödvändigt för att uppnå detta mål. Eftersom det i direktivet anges minimistandarder, kan

medlemsstaterna införa strängare regler.

(17) I detta direktiv iakttas de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i

Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.

(18) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet

av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(19) Teknisk vägledning och genomförandeåtgärder för de bestämmelser som fastställs i detta

direktiv kan ibland vara nödvändiga med hänsyn till ny utveckling på finansmarknaderna.

Kommissionen bör följaktligen bemyndigas att anta genomförandeåtgärder, förutsatt att dessa

inte ändrar det väsentliga innehållet i detta direktiv.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(20) De befintliga särreglerna för kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag bör

kompletteras upp till en miniminivå, särskilt för att undvika tillsynsarbitrage mellan

särreglerna och reglerna för finansiella konglomerat. Rådets första direktiv 73/239/EEG av

den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera

och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring1, rådets första

direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om

rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse2, rådets direktiv 92/49/EEG av

den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt

försäkring än livförsäkring (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)3,

rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra

författningar som avser direkt livförsäkring (tredje livförsäkringsdirektivet)4, rådets

direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och

kreditinstitut5 och rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster

inom värdepappersområdet6 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av

den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp7

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att

                                                
1 EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/13/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 17).
2 EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/12/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 11).
3 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet ändrades senast genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
4 EGT L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG.
5 EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).
6 EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG.
7 EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.
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starta och driva verksamhet i kreditinstitut1 bör därför ändras på motsvarande sätt. Målet om

ytterligare harmonisering kan dock bara uppnås stegvis och måste baseras på en grundlig

analys.

(21) För att man skall kunna bedöma behovet av ytterligare harmonisering av behandlingen av

kapitalförvaltningsbolag som omfattas av särregler och förbereda denna harmonisering bör

kommissionen rapportera om medlemsstaternas praxis på detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/28/EG

(EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).
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KAPITEL I

Mål och definitioner

Artikel 1

Mål

I detta direktiv fastställs regler för extra tillsyn över reglerade enheter som har erhållit auktorisation

enligt artikel 6 i direktiv 73/239/EEG, artikel 6 i direktiv 79/267/EEG, artikel 3.1 i

direktiv 93/22/EEG eller artikel 4 i direktiv 2000/12/EG och som ingår i ett finansiellt konglomerat.

Genom direktivet ändras också berörda särregler för enheter som regleras av ovannämnda direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. kreditinstitut: ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel 1.1 andra stycket

i direktiv 2000/12/EG.
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2. försäkringsföretag: ett försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i

direktiv 73/239/EEG, artikel 6 i direktiv 79/267/EEG eller artikel 1 b i direktiv 98/78/EG.

3. värdepappersföretag: ett värdepappersföretag i den mening som avses i artikel 1.2 i

direktiv 93/22/EEG, inbegripet företag som avses i artikel 2.4 i direktiv 93/6/EEG.

4. reglerad enhet: ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag.

5. kapitalförvaltningsbolag: ett förvaltningsbolag i den mening som avses i artikel 1 a 2 i rådets

direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra

författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

(fondföretag)1, samt ett företag vars säte är beläget utanför gemenskapen, vilket, om det hade

sitt säte i gemenskapen, skulle behöva auktorisation i enlighet med artikel 5.1 i det direktivet.

6. återförsäkringsföretag: ett återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i

direktiv 98/78/EG.

                                                
1 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/108/EG (EGT L 41, 13.2.2002, s. 35).
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7. särregler: gemenskapslagstiftning som rör tillsynen över reglerade enheter, särskilt den som

fastställs i direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 98/78/EG, 93/6/EEG, 93/22/EEG

och 2000/12/EG.

8. finansiell sektor: en sektor som består av en eller flera av följande enheter:

a) Ett kreditinstitut, ett finansiellt institut eller ett företag som tillhandahåller tjänster

anknutna till bankverksamhet enligt artikel 1.5 och 1.23 i direktiv 2000/12/EG

(banksektorn).

b) Ett försäkringsföretag, ett återförsäkringsföretag eller ett försäkringsholdingbolag enligt

artikel 1 led i i direktiv 98/78/EG (försäkringssektorn).

c) Ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut enligt artikel 2.7 i direktiv 93/6/EEG

(sektorn för investeringstjänster).

d) Ett blandat finansiellt holdingföretag.

9. moderföretag: ett moderföretag i den mening som avses i artikel 1 i rådets sjunde

direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning1 och varje företag

som enligt de behöriga myndigheterna i praktiken utövar ett bestämmande inflytande över ett

annat företag.

                                                
1 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets

direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28).
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10. dotterföretag: ett dotterföretag i den mening som avses i artikel 1 i direktiv 83/349/EEG och

varje företag över vilket ett moderföretag enligt de behöriga myndigheterna i praktiken utövar

ett bestämmande inflytande. Alla dotterföretag till dotterföretag skall också betraktas som

dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

11. ägarintresse: ett ägarintresse i den mening som avses i artikel 17 första meningen

i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag1

eller direkt eller indirekt ägande av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag.

12. grupp: en grupp av företag som består av ett moderföretag, dess dotterföretag och enheter i

vilka moderföretaget och dess dotterföretag har ägarintressen samt företag som är knutna till

varandra genom ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

13. nära förbindelser: en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade

genom

a) ägarintresse, innebärande ett innehav, direkt eller genom kontroll av 20 % eller mer av

rösterna eller kapitalet i ett företag, eller

                                                
1 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/65/EG.



9754/3/02 REV 3 CM/lh,me,vs,re 13
DG G I    SV

b) kontroll, innebärande förbindelse mellan ett moderföretag och ett dotterföretag i alla de

fall som omfattas av artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 83/349/EEG, eller en likartad

förbindelse mellan någon fysisk eller juridisk person och ett företag. Varje dotterföretag

till ett dotterföretag skall också anses som dotterföretag till moderföretaget vilket står

över dessa företag.

Som nära förbindelse skall även anses en situation där två eller flera fysiska eller

juridiska personer kontrolleras genom en varaktig förbindelse till en och samma person.

14. finansiellt konglomerat: en grupp som uppfyller följande villkor, om inte annat följer av

artikel 3:

a) En reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen eller

minst ett av dotterföretagen i gruppen är en reglerad enhet i den mening som avses i

artikel 1.

b) Om en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen, är

den antingen ett moderföretag till en enhet i den finansiella sektorn, en enhet med

ägarintresse i en enhet i den finansiella sektorn eller en enhet som har ett sådant

samband med en enhet i den finansiella sektorn som avses i artikel 12.1 i

direktiv 83/349/EEG.

c) Om ingen reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen,

bedrivs gruppens verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn i den mening

som avses i artikel 3.1.
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d) Minst en av gruppens enheter ingår i försäkringssektorn och minst en i bank- eller

värdepapperssektorn.

e) Den konsoliderade och/eller aggregerade verksamheten i gruppens enheter inom

försäkringssektorn och den konsoliderade och/eller aggregerade verksamheten

i gruppens enheter inom bank- och värdepapperssektorn är betydande enligt artikel 3.2

eller 3.3.

Varje undergrupp till en grupp enligt punkt 12 som uppfyller kriterierna i denna punkt skall

anses vara ett finansiellt konglomerat.

15. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte utgör en reglerad enhet men som

tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är en reglerad enhet med huvudkontor

inom gemenskapen, och andra enheter utgör ett finansiellt konglomerat.

16. behöriga myndigheter: de nationella myndigheter i medlemsstaterna som enligt lag eller

annan författning har behörighet att utöva tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag

och/eller värdepappersföretag såväl enskilt som på gruppnivå.

17. relevanta behöriga myndigheter:

a) de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har ansvar för den sektoriella tillsynen

på gruppnivå över de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat,
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b) samordnaren som utsetts i enlighet med artikel 10, om annan än de myndigheter som

anges under a,

c) andra berörda behöriga myndigheter, om de myndigheter som anges under a och b anser

detta vara relevant. Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas den marknadsandel

de reglerade enheterna i konglomeratet har i andra medlemsstater, i synnerhet om den

överstiger 5 %, och den betydelse varje reglerad enhet som är etablerad i en annan

medlemsstat har inom konglomeratet.

18. transaktioner inom det finansiella konglomeratet: alla transaktioner genom vilka reglerade

enheter inom ett finansiellt konglomerat direkt eller indirekt anlitar andra företag inom samma

grupp eller en fysisk eller juridisk person som har "nära förbindelser" med företagen i den

gruppen, för att uppfylla en skyldighet, oavsett om den är avtalsenlig eller ej och om den sker

mot betalning eller ej.

19. riskkoncentration: alla exponeringar med förlustpotential som bärs av enheter inom ett

finansiellt konglomerat, vilka är tillräckligt stora för att hota dessa reglerade enheters solvens

eller deras finansiella ställning i allmänhet; sådana exponeringar kan orsakas av

motpartsrisk/kreditrisk, investeringsrisk, försäkringsrisk, marknadsrisk eller andra risker, eller

en kombination av eller samverkan mellan dessa risker.
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Artikel 3

Tröskelvärden för identifiering av ett finansiellt konglomerat

1. För att en grupp skall bedömas bedriva verksamhet huvudsakligen inom den

finansiella sektorn i den mening som avses i artikel 2.14 c, skall balansomslutningen inom gruppens

reglerade och icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn utgöra mer än 40 % av hela

gruppens balansomslutning.

2. För att verksamheten inom olika finansiella sektorer skall bedömas som betydande i den

mening som avses i artikel 2.14 e, skall för varje finansiell sektor genomsnittet av kvoten mellan

denna finansiella sektors balansomslutning och den totala balansomslutningen för gruppens enheter

inom finansiella sektorer och kvoten mellan solvenskraven för denna finansiella sektor och de

totala solvenskraven för gruppens enheter inom finansiella sektorer överstiga 10 %.

I detta direktiv är den minsta finansiella sektorn i ett finansiellt konglomerat den sektor som har det

lägsta genomsnittet och den mest betydande finansiella sektorn i ett finansiellt konglomerat den

sektor som har det högsta genomsnittet. Vid beräkningen av genomsnittet för den minsta finansiella

sektorn och den mest betydande finansiella sektorn skall banksektorn och värdepapperssektorn

beaktas tillsammans.
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3. Sektorsövergripande verksamhet skall också bedömas som betydande i den mening som avses

i artikel 2.14 e, om balansomslutningen för den minsta finansiella sektorn i gruppen överstiger 6

miljarder euro. Om gruppen inte uppnår det tröskelvärde som anges i punkt 2, får de relevanta

behöriga myndigheterna i samförstånd besluta sig för att inte betrakta gruppen som ett finansiellt

konglomerat eller att inte tillämpa bestämmelserna i artiklarna 7, 8 eller 9, om de anser att det inte

är nödvändigt eller att det vore olämpligt eller vilseledande att låta gruppen omfattas av detta

direktivs räckvidd eller att tillämpa sådana bestämmelser med hänsyn till de mål som skall uppnås

genom extra tillsyn, till exempel med beaktande av följande:

a) Den relativa storleken på dess minsta finansiella sektor överstiger inte 5 %, mätt antingen i

termer av det genomsnitt som anges i punkt 2 eller i termer av balansomslutningen eller

solvenskraven för en sådan finansiell sektor.

b) Marknadsandelen överstiger inte 5 % i någon medlemsstat, mätt i termer av

balansomslutningen för bank- och värdepapperssektorerna och i termer av tecknade

bruttopremier inom försäkringssektorn.

Beslut som fattas i överensstämmelse med denna punkt skall anmälas till övriga berörda behöriga

myndigheter.
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4. För tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 får de relevanta behöriga myndigheterna

i samförstånd

a) undanta en enhet från beräkningen av procentsatserna i de fall som avses i artikel 6.5,

b) beakta att de trösklar som anges i punkterna 1 och 2 har iakttagits under tre år i följd, så att

plötsliga byten av det tillämpliga regelverket kan undvikas, och bortse ifrån att så har skett,

om väsentliga förändringar i gruppens struktur uppstår.

När ett finansiellt konglomerat har identifierats enligt punkterna 1, 2 och 3 skall de beslut som avses

i första stycket och detta stycke fattas på grundval av ett förslag från samordnaren för detta

finansiella konglomerat.

5. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 får de relevanta behöriga myndigheterna, i

exceptionella fall och i samförstånd, ersätta balansomslutningen som kriterium med en av följande

parametrar eller båda eller lägga till en eller båda av dessa parametrar, om de anser att de är av

särskild relevans för den extra tillsynen enligt detta direktiv: intäktsstruktur, poster utanför

balansräkningen.
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6. Om de procentsatser som avses i punkterna 1 och 2 hamnar under 40 % respektive 10 % för

konglomerat som redan är föremål för extra tillsyn, skall vid tillämpningen av dessa punkter en

lägre procentsats på 35 % respektive 8 % tillämpas under de tre följande åren, för att plötsliga byten

av tillämpligt regelverk skall undvikas.

Vid tillämpningen av punkt 3 skall, om balansomslutningen för den minsta finansiella sektorn inom

gruppen understiger 6 miljarder euro för konglomerat som redan är föremål för extra tillsyn, även

ett lägre belopp om 5 miljarder euro tillämpas under de tre följande åren, för att plötsliga byten av

tillämpligt regelverk skall kunna undvikas.

Under den period som avses i denna punkt får samordnaren, med medgivande från de

övriga relevanta behöriga myndigheterna, besluta att de lägre procentsatser eller det lägre belopp

som anges i denna punkt inte längre skall tillämpas.

7. De beräkningar som anges i denna artikel och som rör balansräkningen skall utföras på

grundval av den aggregerade balansomslutningen för gruppens enheter enligt deras årsbokslut. Vid

denna beräkning skall företag som är föremål för ett ägarintresse ingå till det belopp i deras

balansomslutning som motsvarar den aggregerade proportionella andel som gruppen innehar. Om

sammanställd redovisning emellertid finns tillgänglig, skall denna användas i stället för aggregerad

redovisning.

De solvenskrav som avses i punkterna 2 och 3 skall beräknas enligt bestämmelserna i de relevanta

särreglerna.
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Artikel 4

Identifiering av ett finansiellt konglomerat

1. De behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter skall på grundval av

artiklarna 2, 3 och 5 identifiera varje grupp som omfattas av detta direktivs räckvidd.

För detta ändamål

� skall de behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter i denna grupp, om så är

nödvändigt, ha ett nära samarbete,

� skall en behörig myndighet som anser att en av denna myndighet auktoriserad reglerad enhet

tillhör en grupp som kan vara ett finansiellt konglomerat, som inte redan har identifierats

enligt detta direktiv, underrätta de andra berörda behöriga myndigheterna om sin inställning.

2. Den samordnare som utsetts enligt artikel 10 skall informera det moderföretag som finns i

toppen av en grupp eller, i avsaknad av moderföretag, den reglerade enhet som har den största

balansomslutningen inom den största finansiella sektorn i en grupp, om att gruppen har identifierats

som ett finansiellt konglomerat och om utnämningen av samordnare. Samordnaren skall också

informera de behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter i gruppen och de

behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt

huvudkontor samt kommissionen.
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KAPITEL II

Extra tillsyn

AVSNITT I

RÄCKVIDD

Artikel 5

Räckvidd för den extra tillsynen över de reglerade

enheter som avses i artikel 1

1. Utan att det påverkar särreglernas bestämmelser om tillsyn skall medlemsstaterna ombesörja

extra tillsyn över de reglerade enheter som avses i artikel 1, i den omfattning och på det sätt som

föreskrivs i detta direktiv.

2. Följande reglerade enheter skall underkastas extra tillsyn på nivån finansiella konglomerat i

enlighet med artiklarna 6�17:

a) Varje reglerad enhet i toppen av ett finansiellt konglomerat.

b) Varje reglerad enhet vars moderföretag är ett blandat finansiellt holdingföretag med

huvudkontor inom gemenskapen.
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c) Varje reglerad enhet som har ett sådant samband med en annan enhet i den finansiella sektorn

som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

Om ett finansiellt konglomerat är en undergrupp till ett annat finansiellt konglomerat som uppfyller

kraven i första stycket, får medlemsstaterna tillämpa artiklarna 6�17 enbart på reglerade enheter i

den senare gruppen, och alla hänvisningar i direktivet till begreppen grupp och finansiellt

konglomerat skall då anses syfta på denna.

3. Varje reglerad enhet som inte är föremål för extra tillsyn enligt punkt 2 och vars moderföretag

är en reglerad enhet eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför

gemenskapen skall vara föremål för extra tillsyn på nivån finansiellt konglomerat i den omfattning

och på det sätt som föreskrivs i artikel 18.

4. Om personer har ägarintresse i eller kapitalförbindelser med en eller flera reglerade enheter

eller utövar ett betydande inflytande över sådana enheter utan att ha ägarintresse eller

kapitalförbindelser utöver de fall som avses i punkterna 2 och 3, skall de relevanta behöriga

myndigheterna i samförstånd och i enlighet med den nationella lagstiftningen avgöra huruvida och i

vilken omfattning extra tillsyn skall utövas över dessa reglerade enheter som om de utgjorde ett

finansiellt konglomerat.

För att sådan extra tillsyn skall kunna utövas, skall minst en av enheterna vara en reglerad enhet

enligt artikel 1 och de villkor som anges i artikel 2.14 d och e skall vara uppfyllda. De relevanta

behöriga myndigheterna skall fatta sitt beslut med beaktande av de mål för extra tillsyn som anges i

detta direktiv.
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Vid tillämpning av det första stycket på "kooperativa grupper" skall de behöriga myndigheterna

beakta de offentliga finansieringsåtaganden som dessa grupper har gentemot andra finansiella

enheter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 skall utövandet av extra tillsyn på nivån

finansiellt konglomerat inte på något sätt anses innebära att de behöriga myndigheterna är skyldiga

att utöva tillsyn över blandade finansiella holdingföretag, över reglerade enheter i tredje land som

tillhör ett finansiellt konglomerat eller över enskilda icke reglerade enheter i ett finansiellt

konglomerat.

AVSNITT 2

FINANSIELL STÄLLNING

Artikel 6

Kapitaltäckning

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över kapitaltäckningen i de

reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat utövas enligt de regler som anges i punkterna 2�5,

i artikel 9, i avsnitt 3 i detta kapitel och i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat säkerställer att

det finns en tillgänglig kapitalbas på nivån finansiellt konglomerat som alltid minst motsvarar de

kapitaltäckningskrav som beräknas enligt bilaga I.
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Medlemsstaterna skall också kräva att reglerade enheter följer en adekvat kapitaltäckningsstrategi

på nivån finansiellt konglomerat.

De krav som avses i första och andra stycket skall vara föremål för samordnarens tillsyn enligt

avsnitt 3.

Samordnaren skall se till att den beräkning som avses i första stycket utförs minst en gång per år,

antingen av de reglerade enheterna eller av det blandade finansiella holdingföretaget.

Resultatet av beräkningen och relevanta uppgifter för beräkningen skall överlämnas till

samordnaren av den reglerade enhet i den mening som avses i artikel 1 som finns i toppen av det

finansiella konglomeratet eller, när det finansiella konglomeratet inte har en reglerad enhet i den

mening som avses i artikel 1 i toppen, av det blandade finansiella holdingföretaget eller av den

reglerade enhet i det finansiella konglomeratet som identifierats av samordnaren efter samråd med

de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella konglomeratet.
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3. För den beräkning av kapitaltäckningskraven som avses i punkt 2 första stycket skall följande

enheter omfattas av extra tillsyn i den form och utsträckning som fastställs i bilaga I:

a) Kreditinstitut, finansiella institut eller företag som tillhandahåller tjänster anknutna till

bankverksamhet i den mening som avses i artikel 1.5 och 1.23 i direktiv 2000/12/EG.

b) Försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag i den mening som

avses i artikel 1 i direktiv 98/78/EG.

c) Värdepappersföretag eller finansiella institut i den mening som avses i artikel 2.7 i

direktiv 93/6/EEG.

d) Blandade finansiella holdingföretag.

4. Vid beräkning av de extra kapitaltäckningskraven avseende ett finansiellt konglomerat genom

tillämpning av metod 1 ("metod baserad på sammanställd redovisning") som avses i bilaga 1 skall

kapitalbas och solvenskrav för enheterna i gruppen beräknas genom tillämpning av de motsvarande

särregler för sammanställningens form och omfattning som fastställs framför allt i artikel 54

i direktiv 2000/12/EG och i punkt 1 B i bilaga I till direktiv 98/78/EG.
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Vid tillämpning av metod 2 eller 3 ("Avräknings- och totalmetoden" respektive "Metod för

kravavräkning eller avräkning av bokfört värde") vilka avses i bilaga 1 skall hänsyn tas till den

proportionella andel som moderföretaget eller företaget med ägarintresse innehar i en annan enhet i

gruppen. Med "proportionell andel" avses den del av det tecknade kapitalet som direkt eller indirekt

innehas av detta företag.

5. Samordnaren kan besluta att inte inbegripa en viss enhet vid beräkningen av den

extra kapitaltäckningskraven i följande fall:

a) Om enheten finns i ett tredje land där det finns rättsliga hinder för att överföra erforderliga

upplysningar, utan att detta påverkar tillämpningen av särreglernas bestämmelser om de

behöriga myndigheternas skyldighet att vägra auktorisation när de är förhindrade att effektivt

utöva sin tillsyn.

b) Om enheten är av försumbar betydelse i förhållande till målen för den extra tillsynen över

reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

c) Om det skulle vara olämpligt eller missvisande att inbegripa enheten med hänsyn till målen

för den extra tillsynen.

Om flera enheter utesluts till följd av b i första stycket, måste de dock inkluderas om de tillsammans

inte är av försumbar betydelse.
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I det fall som nämns i c i första stycket skall samordnaren, utom i brådskande fall, samråda med de

andra relevanta behöriga myndigheterna innan beslut fattas.

Om samordnaren inte inkluderar en reglerad enhet i tillämpningsområdet med stöd av ett av de fall

som anges i b och c i första stycket, får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denna

enhet är belägen begära att den enhet som finns i toppen av det finansiella konglomeratet lämnar

upplysningar som underlättar tillsynen över den reglerade enheten.

Artikel 7

Riskkoncentration

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över riskkoncentrationen i de reglerade

enheterna i ett finansiellt konglomerat utövas enligt reglerna i artikel 9.2�4, i avsnitt 3 i detta kapitel

och i bilaga II.

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter eller blandade finansiella holdingföretag

regelbundet och minst en gång per år till samordnaren rapporterar varje betydande riskkoncentration

på nivån finansiellt konglomerat enligt reglerna i denna artikel och i bilaga II. Den nödvändiga

informationen skall överlämnas till samordnaren av den reglerade enhet i den mening som avses i

artikel 1 som finns i toppen av det finansiella konglomeratet eller, när det finansiella konglomeratet

inte leds av en reglerade enhet i den mening som avses i artikel 1, av det blandade finansiella

holdingföretaget eller av den reglerade enhet i det finansiella konglomeratet som identifierats av

samordnaren efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella

konglomeratet.
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Samordnaren skall övervaka dessa riskkoncentrationer i enlighet med avsnitt 3.

3. Till dess att gemenskapens lagstiftning har samordnats ytterligare får medlemsstaterna

fastställa kvantitativa gränser eller tillåta sina behöriga myndigheter att fastställa kvantitativa

gränser eller vidta andra tillsynsåtgärder som skulle kunna uppfylla målen för extra tillsyn när det

gäller riskkoncentration på nivån finansiellt konglomerat.

4. När ett finansiellt konglomerat leds av ett blandat finansiellt holdingföretag, skall eventuella

särregler om riskkoncentration i den största finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet gälla

för hela den sektorn, inklusive det blandade finansiella holdingföretaget.

Artikel 8

Transaktioner inom det finansiella konglomeratet

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över reglerade enheters transaktioner inom

det finansiella konglomeratet, utövas enligt reglerna i artikel 9.2�4, avsnitt 3 i detta kapitel

och bilaga II.



9754/3/02 REV 3 CM/lh,me,vs,re 29
DG G I    SV

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter eller blandade finansiella holdingföretag

regelbundet och minst en gång per år till samordnaren rapporterar samtliga transaktioner inom det

finansiella konglomeratet enligt reglerna i denna artikel och i bilaga II. I den mån de tröskelvärden

som anges i sista meningen i första stycket i bilaga II inte har fastställts, skall en transaktion inom

det finansiella konglomeratet åtminstone anses som betydande, om beloppet överstiger 5 % av det

totala belopp som kapitaltäckningkraven uppgår till på nivån finansiellt konglomerat.

Den nödvändiga informationen skall överlämnas till samordnaren av den reglerade enhet i den

mening som avses i artikel 1 som finns i toppen av det finansiella konglomeratet eller, när det

finansiella konglomeratet inte leds av en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1, av det

blandade finansiella holdingföretaget eller av den reglerade enhet i det finansiella konglomeratet

som identifierats av samordnaren efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och

med det finansiella konglomeratet.

Samordnaren skall övervaka dessa transaktioner inom det finansiella konglomeratet.

3. Till dess att gemenskapens lagstiftning har samordnats ytterligare får medlemsstaterna

fastställa kvantitativa gränser och kvalitativa krav eller tillåta sina behöriga myndigheter att

fastställa kvantitativa gränser och kvalitativa krav eller vidta andra tillsynsåtgärder som skulle

kunna uppfylla målen för extra tillsyn när det gäller transaktioner inom det finansiella

konglomeratet av reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.
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4. När ett finansiellt konglomerat leds av ett blandat finansiellt holdingföretag, skall särregler

om transaktioner inom det finansiella konglomeratet i den största finansiella sektorn i det

finansiella konglomeratet tillämpas för hela den sektorn, inklusive det blandade finansiella

holdingföretaget.

Artikel 9

Rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering

1. Medlemsstaterna skall kräva att det hos reglerade enheter på nivån finansiellt konglomerat

finns erforderliga metoder för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda

rapporterings- och redovisningsförfaranden.

2. Metoderna för riskhantering skall inbegripa följande:

a) Ett sunt styre och en sund förvaltning, varvid lämpliga ledande organ på nivån

finansiellt konglomerat skall godkänna och regelbundet övervaka strategier och inriktningar

med beaktande av alla risker de tar.

b) En adekvat kapitaltäckningsstrategi för att kunna förutse den inverkan som deras affärsstrategi

har på riskprofilen och kapitalkraven, så som de fastställts i enlighet med artikel 6 och

bilaga I.
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c) Lämpliga förfaranden för att säkerställa att systemen för övervakning av risker är väl

integrerade i organisationen och att alla åtgärder har vidtagits för att se till att de system som

genomförts i alla de företag som omfattas av extra tillsyn är samstämmiga, så att riskerna kan

mätas, övervakas och kontrolleras på nivån finansiellt konglomerat.

3.  Rutinerna för intern kontroll skall innehålla följande:

a) Adekvata mekanismer för kapitaltäckning för att identifiera och mäta samtliga materiella

risker och på ett lämpligt sätt ställa kapitalbasen i relation till riskerna.

b) Sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att identifiera, mäta, övervaka och

kontrollera transaktionerna inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentrationen.

4. Medlemsstaterna skall se till att det i alla företag som omfattas av extra tillsyn enligt artikel 5

finns erforderliga rutiner för intern kontroll för att ta fram de uppgifter och upplysningar som kan

vara av betydelse för den extra tillsynen.

5. De metoder och mekanismer som avses i punkterna 1�4 skall övervakas av samordnaren.
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AVSNITT 3

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA EXTRA TILLSYN

Artikel 10

Behörig myndighet ansvarig för utövandet av

extra tillsyn (samordnaren)

1. För att säkerställa korrekt extra tillsyn över de reglerade enheterna i ett

finansiellt konglomerat skall en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av den

extra tillsynen utses bland de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet dem som

finns i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor.

2. Utnämningen skall grunda sig på följande kriterier:

a) Om ett finansiellt konglomerat leds av en reglerad enhet, skall samordningen utövas av den

behöriga myndighet som har auktoriserat denna reglerade enhet enligt gällande särregler.
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b) Om ett finansiellt konglomerat inte leds av en reglerad enhet, skall den behöriga myndighet

som identifieras enligt följande principer fungera som samordnare:

i) Om moderföretaget till en reglerad enhet är ett blandat finansiellt holdingföretag, skall

samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat denna reglerade

enhet enligt gällande särregler.

ii) Om två eller flera reglerade enheter med huvudkontor inom gemenskapen har samma

blandade finansiella holdingföretag som moderföretag och en av dessa enheter har

auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt

huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som ansvarar för

tillsynen över den reglerade enhet som auktoriserats i denna medlemsstat.

Om två eller flera reglerade enheter som verkar inom olika finansiella sektorer har

auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt

huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som ansvarar för

tillsynen över den reglerade enhet som verkar inom den största finansiella sektorn.

Om det finansiella konglomeratet leds av två eller flera blandade finansiella

holdingföretag vilka har huvudkontor i olika medlemsstater och det finns en

reglerad enhet i var och en av dessa medlemsstater, skall samordningen utövas av den

behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet som har den

största balansomslutningen, om dessa enheter verkar inom samma finansiella sektor,

eller av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet

som verkar inom den största finansiella sektorn.
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iii) Om två eller flera reglerade enheter med huvudkontor inom gemenskapen har samma

blandade finansiella holdingföretag som moderföretag och ingen av dessa enheter har

auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt

huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har

auktoriserat den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den

största finansiella sektorn.

iv) Om det finansiella konglomeratet utgör en grupp utan något moderföretag i toppen, eller

i övriga fall, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat

den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den största

finansiella sektorn.

3. I särskilda fall får de relevanta behöriga myndigheterna i samförstånd bevilja undantag från de

kriterier som anges i punkt 2, om det skulle vara olämpligt att tillämpa dessa kriterier, med

beaktande av konglomeratets struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i olika länder,

och utse en annan behörig myndighet till samordnare. I dessa fall skall de behöriga myndigheterna

innan de fattar sitt beslut ge konglomeratet möjlighet att yttra sig om detta beslut.
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Artikel 11

Samordnarens uppgifter

1. De uppgifter som samordnaren skall utföra inom ramen för den extra tillsynen skall omfatta

följande:

a) Samordning av insamling och spridning av relevanta eller väsentliga uppgifter, såväl löpande

som i krissituationer, inbegripet spridning av uppgifter som är av betydelse för en behörig

myndighets tillsynsuppgifter enligt särreglerna.

b) Övervakning av och bedömning av ett finansiellt konglomerats finansiella ställning.

c) Bedömning av huruvida reglerna om kapitaltäckning, riskkoncentration och transaktioner

inom det finansiella konglomeratet enligt artiklarna 6, 7 och 8 följs.

d) Bedömning av det finansiella konglomeratets struktur, organisation och system för

intern kontroll enligt artikel 9.

e) Planering och samordning av tillsynen, såväl löpande som i krissituationer, i samarbete med

de berörda behöriga myndigheterna.

f) Andra uppgifter, åtgärder och beslut som har tilldelats samordnaren genom detta direktiv eller

som följer av detta direktivs tillämpning.
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För att den extra tillsynen skall kunna underlättas och få en bred rättslig grund, skall samordnaren,

de andra relevanta behöriga myndigheterna och vid behov andra berörda behöriga myndigheter

införa samordningsåtgärder. Genom dessa kan samordnaren anförtros ytterligare uppgifter och

förfaranden specificeras för de relevanta behöriga myndigheternas beslutsprocesser enligt

artiklarna 3, 4, 5.4, 6, 12.2, 16 och 18, samt för samarbetet med andra behöriga myndigheter.

2. Samordnaren bör, när den behöver uppgifter som redan överlämnats till en annan behörig

myndighet i enlighet med särreglerna, vända sig till denna myndighet närhelst detta är möjligt i

syfte att undvika dubblering av rapporteringen till de olika myndigheter som utövar tillsyn.

3. Utan att det påverkar möjligheten att delegera specifika tillsynsbefogenheter och specifikt

tillsynsansvar enligt gemenskapslagstiftningen, skall förekomsten av en samordnare som anförtrotts

specifika uppgifter i samband med den extra tillsynen över reglerade enheter i ett finansiellt

konglomerat inte påverka de behöriga myndigheternas uppgifter och ansvar enligt särreglerna.
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Artikel 12

Samarbete och utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter

1. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över reglerade enheter i ett

finansiellt konglomerat och den behöriga myndighet som utses till samordnare för detta skall ha ett

nära samarbete med varandra. Utan att det påverkar dessa myndigheters respektive ansvar enligt

särreglerna skall de, oavsett om de är inrättade i samma medlemsstat, till varandra överlämna alla

uppgifter som är väsentliga eller relevanta för de övriga behöriga myndigheternas utövande av

tillsynsuppgifter enligt särreglerna och detta direktiv. Härvid skall de behöriga myndigheterna och

samordnaren på begäran överlämna alla relevanta uppgifter och på eget initiativ överlämna alla

väsentliga uppgifter.

Detta samarbete skall åtminstone omfatta insamling och utbyte av uppgifter avseende

följande punkter:

a) Identifiering av hur alla större enheter som tillhör det finansiella konglomeratet är grupperade

och av de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över de reglerade enheterna i

gruppen.

b) Det finansiella konglomeratets strategier.

c) Det finansiella konglomeratets finansiella ställning, särskilt när det gäller kapitaltäckning,
transaktioner inom det finansiella konglomeratet, riskkoncentration och lönsamhet.

d) Det finansiella konglomeratets största aktieägare och ledning.
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e) Organisation, riskhantering och system för intern kontroll på det finansiella konglomeratets
nivå.

f) Förfaranden för insamling av uppgifter från enheterna i ett finansiellt konglomerat samt
kontroll av de uppgifterna.

g) Negativ utveckling i reglerade enheter eller i andra enheter i det finansiella konglomeratet
som skulle kunna påverka de reglerade enheterna allvarligt.

h) Större sanktioner och exceptionella åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar i enlighet
med särreglerna eller detta direktiv.

När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive uppgifter, kan de behöriga myndigheterna
också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med följande myndigheter
i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska centralbankssystemet och
Europeiska centralbanken.

2. Utan att det påverkar dessa myndigheters respektive ansvar enligt särreglerna skall de berörda
behöriga myndigheterna innan de fattar beslut samråda med varandra i följande fall, om deras beslut
är av betydelse för andra behöriga myndigheters tillsynsuppgifter:

a) Sådana förändringar av aktieägar-, organisations- eller ledningsstrukturen i reglerade enheter i
ett finansiellt konglomerat som kräver de behöriga myndigheternas godkännande eller
auktorisation.

b) Större sanktioner eller exceptionella åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar.
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En behörig myndighet får besluta att inte samråda i brådskande situationer eller när ett sådant
samråd kan äventyra effektiviteten i besluten. Den behöriga myndigheten skall i detta fall utan
dröjsmål informera de andra behöriga myndigheterna.

3. När de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ett moderföretag har sitt huvudkontor

inte själva utövar den extra tillsynen enligt artikel 10, kan samordnaren begära att de av

moderföretaget inhämtar alla uppgifter som kan vara relevanta för utövandet av

samordningsuppgifterna enligt artikel 11 samt att de överlämnar dessa uppgifter till samordnaren.

Om de uppgifter som avses i artikel 14.2 redan har lämnats till en behörig myndighet enligt

särreglerna, kan de behöriga myndigheter som ansvarar för att utöva extra tillsyn vända sig till den

förstnämnda myndigheten för att erhålla dessa uppgifter.

4. Medlemsstaterna skall godkänna att deras behöriga myndigheter utbyter de uppgifter som

avses i punkterna 1�3 med varandra och med andra myndigheter. Insamling eller innehav av

uppgifter om en enhet inom ett finansiellt konglomerat vilken inte är en reglerad enhet skall inte på

något sätt anses innebära att de behöriga myndigheterna är skyldiga att utöva någon tillsynsfunktion

i förhållande till den enskilda enheten.

Uppgifter som erhålls inom ramen för den extra tillsynen och särskilt varje utbyte av uppgifter

mellan behöriga myndigheter eller mellan behöriga myndigheter och andra myndigheter enligt detta

direktiv omfattas av särreglernas bestämmelser om tystnadsplikt och överlämnande av förtrolig

information.
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Artikel 13

Ledningsorgan för blandade finansiella holdingföretag

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett blandat

finansiellt holdingföretag har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att kunna

fullgöra sina åligganden.

Artikel 14

Tillgång till uppgifter

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder inom deras

jurisdiktion för att de fysiska och juridiska personer, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej, som

omfattas av extra tillsyn inbördes utbyter uppgifter som kan vara relevanta för den extra tillsynen.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att deras behöriga myndigheter med ansvar för att utöva

extra tillsyn skall få tillgång till alla uppgifter som kan vara relevanta för den extra tillsynen, genom

att direkt eller indirekt vända sig till enheterna i ett finansiellt konglomerat, vare sig dessa är

reglerade enheter eller ej.
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Artikel 15

Kontroll

Om de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av detta direktiv i specifika fall önskar

kontrollera uppgifter om en reglerad eller icke reglerad enhet i en annan medlemsstat vilken ingår

i ett finansiellt konglomerat, skall de begära att de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat

låter utföra kontrollen.

De myndigheter som får en sådan begäran skall inom ramen för sin behörighet tillgodose begäran,

antingen genom att själva utföra kontrollen, genom att låta en revisor eller expert utföra den eller

genom att låta den begärande myndigheten själv utföra den.

Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen, om den

inte själv utför den.

Artikel 16

Verkställande åtgärder

Om de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som anges

i artiklarna 6�9 eller om kraven är uppfyllda men enheternas solvens ändå kan vara hotad eller om

transaktionerna inom det finansiella konglomeratet eller riskkoncentrationerna utgör ett hot mot de

reglerade enheternas finansiella ställning, skall nödvändiga åtgärder vidtas för att avhjälpa

situationen så snart som möjligt

� av samordnaren när det gäller det blandade finansiella holdingföretaget,
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� av de behöriga myndigheterna när det gäller reglerade enheter. I detta syfte skall samordnaren

underrätta de behöriga myndigheterna om sina upptäckter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får medlemsstaterna bestämma vilka åtgärder

som deras behöriga myndigheter får vidta när det gäller blandade finansiella holdingföretag.

Då så krävs skall de berörda behöriga myndigheterna, inklusive samordnaren, samordna sina

tillsynsåtgärder.

Artikel 17

De behöriga myndigheternas ytterligare befogenheter

1. I avvaktan på ytterligare harmonisering av särreglerna skall medlemsstaterna se till att de

behöriga myndigheterna har befogenhet att vidta alla tillsynsåtgärder som anses nödvändiga för att

undvika eller bemöta att reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat kringgår särreglerna.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella straffrättsliga bestämmelser skall

medlemsstaterna se till att påföljder eller åtgärder, vars syfte är att konstaterade överträdelser eller

orsakerna till desamma skall upphöra, kan utdömas respektive vidtas gentemot blandade finansiella

holdingföretag eller deras faktiska ledare, när dessa bryter mot lagar och andra författningar som

antagits för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv. I vissa fall kan sådana åtgärder kräva

domstols medverkan. De behöriga myndigheterna skall ha ett nära samarbete för att se till att dessa

påföljder och åtgärder får avsedd effekt.
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AVSNITT 4

TREDJE LÄNDER

Artikel 18

Moderföretag utanför gemenskapen

1. Utan att detta påverkar särreglerna skall de behöriga myndigheterna i det fall som avses

i artikel 5.3 kontrollera huruvida reglerade enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor utanför

gemenskapen, är föremål för sådan tillsyn som utövas av en behörig myndighet i tredje land som är

likvärdig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv beträffande sådana reglerade enheter

som avses i artikel 5.2. Kontrollen skall utföras av den behöriga myndighet som skulle vara

samordnare om kriterierna i artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moderföretaget eller

av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i gemenskapen eller på egen begäran. Den

behöriga myndigheten skall samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna och beakta

varje tillämplig vägledning som Kommittén för finansiella konglomerat har utarbetat enligt

artikel 21.5. Den behöriga myndigheten skall med anledning därav rådfråga kommittén innan beslut

fattas.



9754/3/02 REV 3 CM/lh,me,vs,re 44
DG G I    SV

2. I brist på sådan likvärdig tillsyn som avses i punkt 1 skall de behöriga myndigheterna på dessa

reglerade myndigheter analogt tillämpa de bestämmelser om extra tillsyn över reglerade enheter

som avses i artikel 5.2. Alternativt får de behöriga myndigheterna tillämpa en av de metoder som

anges i punkt 3.

3. Medlemsstaterna skall tillåta sina behöriga myndigheter att tillämpa andra metoder som

säkerställer lämplig extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat. Metoderna

måste godkännas av samordnaren, efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna. De

behöriga myndigheterna kan särskilt kräva att det inrättas ett blandat finansiellt holdingföretag med

huvudkontor inom gemenskapen och tillämpa detta direktiv på de reglerade enheterna i det

finansiella konglomerat som leds av detta holdingföretag. Metoderna skall uppfylla de mål för den

extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv och skall rapporteras till de andra berörda behöriga

myndigheterna och kommissionen.

Artikel 19

Samarbete med behöriga myndigheter i tredje land

1. Artikel 25.1 och 25.2 i direktiv 2000/12/EG och artikel 10a i direktiv 98/78/EG skall även

tillämpas vid förhandlingar om avtal med ett eller flera tredje länder rörande metoder för utövande

av extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

2. Kommissionen, Rådgivande bankrörelsekommittén, Försäkringskommittén och

Kommittén för finansiella konglomerat skall granska resultatet av de förhandlingar som avses i

punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.
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KAPITEL III

Kommissionens befogenheter

och kommittéförfarande

Artikel 20

Kommissionens befogenheter

1. Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2, anta tekniska

ändringar av detta direktiv på följande områden:

a) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att beakta utvecklingen på

finansmarknaderna vid tillämpningen av detta direktiv.

b) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att säkerställa en

enhetlig tillämpning av detta direktiv i gemenskapen.

c) Harmonisering av terminologin och ramarna för definitionerna i direktivet

i överensstämmelse med framtida gemenskapsrättsakter om reglerade enheter och närliggande

frågor.

d) En mer precis definition av beräkningsmetoderna i bilaga I för att beakta utvecklingen på

finansmarknaderna och av tillsynsmetoderna.

e) Samordning av bestämmelserna enligt artiklarna 7 och 8 och bilaga II, så att enhetlig

tillämpning inom gemenskapen uppmuntras.
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2. Kommissionen skall underrätta allmänheten om alla förslag som läggs fram i enlighet med

denna artikel och kommer att samråda med de berörda parterna, innan den överlämnar utkastet till

åtgärder till den kommitté för finansiella konglomerat som anges i artikel 21.

Artikel 21

Kommitté

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté för finansiella konglomerat, nedan kallad

"kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Utan att det påverkar redan antagna genomförandeåtgärder, skall tillämpningen av de

bestämmelser i detta direktiv i vilka föreskrivs att tekniska regler och beslut skall antas i enlighet

med förfarandet i punkt 2 upphöra fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Europaparlamentet och rådet kan på förslag av kommissionen förnya bestämmelserna i fråga i

enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget och skall därvid granska dem före utgången av

ovannämnda period.
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5. Kommittén får ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för extra

tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla det mål för den

extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt

konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor utanför gemenskapen. Kommittén skall

fortlöpande se över all sådan vägledning och beakta varje förändring i den extra tillsyn som utförs

av sådana behöriga myndigheter.

6. Kommittén skall hållas underrättad av medlemsstaterna om de principer som de tillämpar för

tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration.

KAPITEL IV

Ändringar av nuvarande direktiv

Artikel 22

Ändringar av direktiv 73/239/EEG

Direktiv 73/239/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till:
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"Artikel 12a

1. Samråd med behöriga myndigheter i den andra berörda medlemsstaten skall genomföras
innan auktorisation beviljas för ett försäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en
annan medlemsstat, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har
ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat.

2. Samråd med den behöriga myndigheten i en berörd medlemsstat som ansvarar för
tillsynen över kreditinstitut eller värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation
beviljas för ett försäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat
i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är
auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har
ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat
i gemenskapen.
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3. De relevanta behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall samråda med

varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och

erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till

varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda

anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det

gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av

uppställda verksamhetsvillkor."

2. I artikel 16.2 skall följande stycken läggas till:

"Från den disponibla solvensmarginalen skall även följande dras:

a) Ägarintressen som försäkringsföretaget har i

� försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i detta direktiv, artikel 6

i första direktivet 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och

andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse* eller

artikel 1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG**,

� återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG,

� försäkringsholdingbolag i den mening som avses i artikel 1 led i i

direktiv 98/78/EG,
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� kreditinstitut och finansiella institut i den mening som avses i artiklarna 1.1

och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG***,

� värdepappersföretag och finansiella institut i den mening som avses i artikel 1.2

i direktiv 93/22/EEG**** i artiklarna 2.4 och 2.7 i rådets

direktiv 93/6/EEG*****.

b) Var och en av följande poster som ett försäkringsföretag innehar i de enheter som

definierats i a i vilka det har ägarintresse:

� De instrument som avses i punkt 3.

� De instrument som avses i artikel 18.3 i direktiv 79/267/EEG.

� Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses

i artiklarna 35 och 36.3 i direktiv 2000/12/EG.

Om aktier i ett annat kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiellt institut,

försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag innehas tillfälligt i

syfte att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den

behöriga myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag enligt a och b i fjärde

stycket.
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Som ett alternativ till avdrag av de poster enligt a och b i fjärde stycket som

försäkringsföretag innehar i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut, får

medlemsstaterna tillåta att deras försäkringsföretag också tillämpar metoderna 1, 2 eller 3

i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/.../EG av den ... om extra tillsyn

över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt

konglomerat*****. Metod 1 ("metod baserad på sammanställd redovisning") skall tillämpas

endast om den behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad förvaltning och intern

kontroll avseende de enheter som skall inbegripas i tillämpningsområdet för

sammanställningen. Den valda metoden skall tillämpas konsekvent över tiden.

För beräkningen av solvensmarginalen enligt detta direktiv får medlemsstaterna föreskriva att

försäkringsföretag som är föremål för extra tillsyn enligt direktiv 98/78/EG eller

direktiv 2002/.../EG inte behöver dra ifrån poster enligt a och b i fjärde stycket i de

kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiella institut, försäkrings- eller

återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag som ingår i den extra tillsynen.
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Med det avdrag av ägarintresse som anges i detta stycke menas här ägarintresse i den mening

som avses i artikel 1 f i direktiv 98/78/EG.

_____________________

* EGT L 63, 13.3,1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/12/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 11).

** EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.
*** EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/28/EG

(EGT L 275, 27.10.2000, s. 37.
**** EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
***** EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).
****** Publikationskontoret: Sätt in nummer, datum och referens för detta direktiv."

Artikel 23

Ändringar av direktiv 79/267/EEG

Direktiv 79/267/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 12a

1. Samråd med behöriga myndigheter i den andra berörda medlemsstaten skall genomföras

innan auktorisation beviljas för ett livförsäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat,
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b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en

annan medlemsstat, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har

ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat.

2. Samråd med den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut eller

värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett

livförsäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat

i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är

auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har

ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat

i gemenskapen.

3. De relevanta behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall samråda med

varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och

erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till

varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda

anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det

gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av uppställda

verksamhetsvillkor."
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2. I artikel 18.2 skall följande stycken läggas till:

Från den disponibla solvensmarginalen skall även följande avdrag göras:

a) Ägarintressen som försäkringsföretaget har i

� försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i detta direktiv, artikel 6

i direktiv 73/239/EEG* eller artikel 1 b i Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/78/EG**,

� återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG,

� försäkringsholdingbolag i den mening som avses i artikel 1 led i i

direktiv 98/78/EG,

� kreditinstitut och finansiella institut i den mening som avses i artiklarna 1.1

och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG***,

� värdepappersföretag och finansiella institut i den mening som avses i artikel 1.2

i direktiv 93/22/EEG**** och i artiklarna 2.4 och 2.7 i direktiv 93/6/EEG*****.
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b) Var och en av följande poster som ett försäkringsföretag innehar i de enheter som

definierats under a i vilka det har ägarintresse:

� De instrument som avses i punkt 3.

� De instrument som avses i artikel 16.3 strecksatserna i direktiv 73/239/EEG.

� Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses

i artiklarna 35 och 36.3 i direktiv 2000/12/EG.

Om aktier i ett annat kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiellt institut,

försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag innehas tillfälligt i

syfte att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den behöriga

myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag enligt a och b i tredje stycket.

Som ett alternativ till avdrag av de poster enligt a och b i tredje stycket som

försäkringsföretag innehar i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut, får

medlemsstaterna tillåta att deras försäkringsföretag också tillämpar metoderna 1, 2 eller 3 i

bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/.../EG om extra tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat******.

Metod 1 ("metod baserad på sammanställd redovisning ") skall endast tillämpas, om den

behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad förvaltning och intern kontroll

avseende de enheter som skall inbegripas i tillämpningsområdet för sammanställningen. Den

valda metoden skall tillämpas konsekvent över tiden.
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För beräkningen av solvensmarginalen enligt detta direktiv får medlemsstaterna föreskriva att

försäkringsföretag som är föremål för extra tillsyn enligt direktiv 98/78/EG eller enligt

direktiv 2002/.../EG inte behöver dra ifrån poster enligt a och b i tredje stycket i de

kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiella institut, försäkrings- eller

återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag som ingår i den extra tillsynen.

Med det avdrag av ägarintresse som anges i denna punkt menas här ägarintresse i den mening

som avses i artikel 1 f i direktiv 98/78/EG.

____________________

* EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/13/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 17).

** EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.
*** EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/28/EG

(EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).
**** EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
***** EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).
****** Publikationskontoret: sätt in nummer, datum och referens för detta direktiv ..."
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Artikel 24

Ändring av direktiv 92/49/EEG

Direktiv 92/49/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 15 skall följande punkt införas:

"1a. Om köparen av det innehav som avses i punkt 1 är ett försäkringsföretag, ett

kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller

moderföretag till en sådan enhet, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll

över en sådan enhet, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat

av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas

ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av ett sådant samråd som avses

i artikel 12a i direktiv 73/239/EEG."

2. Artikel 16.5 c skall ersättas med följande:

"5c. Denna artikel skall inte hindra en behörig myndighet från att

� till centralbanker och andra organ med liknande funktion i egenskap av

monetära myndigheter,



9754/3/02 REV 3 CM/lh,me,vs,re 58
DG G I    SV

� i förekommande fall till andra myndigheter med ansvar för övervakning av

betalningssystem,

överföra uppgifter för att dessa skall kunna utföra sina uppgifter, och den skall inte heller

hindra sådana myndigheter eller organ från att vidarebefordra sådana uppgifter som de kan

behöva enligt punkt 4. Uppgifter som erhålls i detta sammanhang skall omfattas av de

bestämmelser om tystnadsplikt som fastställs i denna artikel."

Artikel 25

Ändring av direktiv 92/96/EEG

Direktiv 92/96/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 14 skall följande punkt införas:

"1a. Om köparen av det innehav som avses i punkt 1 är ett försäkringsföretag, ett

kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller

moderföretag till en sådan enhet, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll

över en sådan enhet, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat

av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas

ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av ett sådant samråd som avses i

artikel 12a i direktiv 79/267/EEG."
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2. Artikel 15.5 c skall ersättas med följande:

"5c. Denna artikel skall inte hindra en behörig myndighet från att

� till centralbanker och andra organ med liknande funktion i egenskap av

monetära myndigheter,

� i förekommande fall till andra myndigheter med ansvar för övervakning av

betalningssystem,

överföra uppgifter för att dessa skall kunna utföra sina uppgifter, och den skall inte heller

hindra sådana myndigheter eller organ från att vidarebefordra sådana uppgifter som de kan

behöva enligt punkt 4. Uppgifter som erhålls i detta sammanhang skall omfattas av de

bestämmelser om tystnadsplikt som fastställas i denna artikel."

Artikel 26

Ändring av direktiv 93/6/EG

I artikel 7.3 i direktiv 93/6/EG skall första och andra strecksatsen ersättas med följande text:
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"– finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag antingen uteslutande eller

huvudsakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut av vilka åtminstone ett är

ett värdepappersföretag, vilket inte är ett finansiellt holdingföretag med blandad verksamhet

i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/.../EG av den ... om

extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt

konglomerat*.

– holdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte utgör ett

finansiellt holdingföretag, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

i den mening som avses i direktiv 2002/.../EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett

värdepappersföretag."

____________________

* Publikationskontoret: Sätt in nummer, datum och referens för detta direktiv.
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Artikel 27

Ändringar av direktiv 93/22/EEG

Direktiv 93/22/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 6 skall följande stycken läggas till:

"Samråd med den behöriga myndighet i en berörd medlemsstat som har ansvar för tillsynen

över kreditinstitut eller försäkringsföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för

ett värdepappersföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som är auktoriserat

i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som är

auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har

ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag som är auktoriserat

i gemenskapen.
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De relevanta behöriga myndigheter som avses i första och andra stycket skall samråda med

varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och

erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till

varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda

anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det

gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av

uppställda verksamhetsvillkor."

2. Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Om förvärvaren av det innehav som avses i punkt 1 är ett värdepappersföretag, ett

kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller

moderföretag till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med

auktorisation i en annan medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll

över ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation

i en annan medlemsstat, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som

resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under

dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av sådant samråd som avses

i artikel 6."
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Artikel 28

Ändringar i direktiv 98/78/EG

Direktiv 98/78/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall g, h, i och j ersättas med följande:

"g) företag med ägarintresse: ett företag som är antingen moderföretag eller ett annat

företag som har ett ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag

genom ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

h) anknutet företag: ett företag som är antingen ett dotterföretag eller ett annat företag som

är föremål för ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag genom ett

sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.
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i) försäkringsholdingbolag: ett moderföretag vars huvudsakliga verksamhet består i att

förvärva och ha ägarintresse i dotterföretag, vilka enbart eller huvudsakligen är

försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land, där

minst ett av dotterföretagen är ett försäkringsföretag, och vilket inte är ett blandat

finansiellt holdingföretag i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/.../EG av den ... om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och

värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat*.

j) försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett annat moderföretag än ett

försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett återförsäkringsföretag, ett

försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som

avses i direktiv 2002/.../EG, vilket har minst ett försäkringsföretag bland sina

dotterföretag.

______________________

* Publikationskontoret: Sätt in nummer, datum och referens för detta direktiv.
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2. I artikel 6.3 skall följande mening läggas till:

"Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen,

om den inte själv utför den."

3. I artikel 8.2 skall det första stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall kräva att försäkringsföretagen följer adekvata metoder för

riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och

redovisningsförfaranden, för att på ett lämpligt sätt identifiera, mäta, övervaka och kontrollera

transaktioner enligt bestämmelserna i punkt 1. Medlemsstaterna skall också kräva att

försäkringsföretagen minst en gång om året rapporterar betydande transaktioner till de

behöriga myndigheterna. Dessa förfaranden och betydande transaktioner skall övervakas av

de behöriga myndigheterna."

4. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 10a

Samarbete med behöriga myndigheter i tredje land

1. Kommissionen kan antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ställa

förslag till rådet i fråga om förhandlingar om avtal med en eller flera tredje länder om

metoderna för att utöva extra tillsyn över
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a) försäkringsföretag bland vars delägare det finns företag i den mening som avses i

artikel 2 med huvudkontor i tredje land, och

b) försäkringsföretag i ett icke-medlemsland bland vars delägare det finns företag i den

mening som avses i artikel 2 med huvudkontor inom gemenskapen.

2. Av de avtal som avses i punkt 1 skall särskilt framgå både

a) att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kan få fram den information som

krävs för att utöva extra tillsyn över försäkringsföretag med huvudkontor

inom gemenskapen och med dotterföretag eller ägarintressen i företag utanför

gemenskapen, och

b) att de behöriga myndigheterna i tredje land kan få fram den information som krävs för

att utöva extra tillsyn över försäkringsföretag med huvudkontor inom deras territorier

och med dotterföretag eller ägarintressen i företag i en eller flera medlemsstater.

3. Kommissionen och Försäkringskommittén skall granska resultaten av de förhandlingar

som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.
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Artikel 10b

Ledningsorgan för holdingföretag med blandad verksamhet

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett

holdingföretag med blandad verksamhet har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig

erfarenhet för att kunna fullgöra dessa åligganden."

5. I punkt 1 B i bilaga I skall följande stycke läggas till:

"Om det inte finns några kapitalband mellan vissa av företagen i en försäkringsgrupp, skall

den behöriga myndigheten fastställa vilken proportionell andel som det skall tas hänsyn till."

6. I punkt 2 i bilaga I skall följande punkt läggas till:

"2.4a Berörda kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut

Reglerna om avdrag av ett sådant ägarintresse enligt artikel 16.1 i direktiv 73/239/EEG och

artikel 18 i direktiv 79/267/EEG samt bestämmelserna om medlemsstaternas möjlighet att

under vissa villkor tillåta alternativa metoder och att tillåta att ett sådant ägarintresse inte skall

dras av, skall även tillämpas vid beräkningen av jämkad solvens hos ett försäkringsföretag

som är ett företag med ägarintresse i ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett

finansiellt institut.
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Artikel 29

Ändringar av direktiv 2000/12/EG

Direktiv 2000/12/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 9 skall ersättas med följande:

"9. ägarintresse vid tillämpningen av gruppbaserad tillsyn och vid tillämpningen av

artikel 34.2.15 och 34.2.16: ägarintresse i den mening som avses i artikel 17 första

meningen i direktiv 78/660/EEG eller direkt eller indirekt innehav av 20 % eller

mer av rösterna eller kapitalet i ett företag."

b) Punkterna 21 och 22 skall ersättas med följande:

"21. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag uteslutande

eller huvudsakligen är kreditinstitut eller finansiella institut, varvid minst ett av

dotterföretagen skall vara ett kreditinstitut, och som inte är ett blandat finansiellt

holdingföretag i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/.../EG av den � om extra tillsyn över kreditinstitut,

försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat*.
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22. holdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte är ett finansiellt

holdingföretag, ett kreditinstitut eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening

som avses i direktiv 2002/.../EG, vilket har minst ett kreditinstitut bland sina

dotterföretag.

______________________

* Publikationskontoret: Sätt in nummer, datum och referens för detta direktiv.

2. I artikel 12 skall följande stycken läggas till:

"Samråd med den behöriga myndighet som har ansvar för tillsynen över försäkringsföretag

eller värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett kreditinstitut

som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat

i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har

ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen.
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De relevanta behöriga myndigheter som avses i första och andra stycket skall samråda med

varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och

erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till

varandra överlämna alla uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda anseende

och erfarenhet vilka är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det gäller att

bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av

uppställda verksamhetsvillkor."

3. Artikel 16.2 skall ersättas med följande:

"2. Om förvärvaren av det innehav som avses i punkt 1 är ett kreditinstitut, ett

försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat

eller moderföretag till ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag

med auktorisation i en annan medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person som har

ägarkontroll över ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med

auktorisation i en annan medlemsstat, och om det företag som köparen vill förvärva ett

innehav i som resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller

hamna under dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av sådant samråd

som avses i artikel 12."

4. Artikel 34.2 skall ändras på följande sätt

a) I det första stycket skall punkterna 12 och 13 ersättas med följande:

"12. Sådana ägarposter i andra kreditinstitut och finansiella institut som motsvarar

mer än 10 % av deras kapital.
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13. Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses

i artikel 35 och artikel 36.3 som ett kreditinstitut innehar hos kreditinstitut och

finansiella institut, i vilka kreditinstitutet har en ägarandel som i varje enskilt fall

motsvarar mer än 10 % av kapitalet.

14. Ägarposter i andra kreditinstitut och finansiella institut, motsvarande högst 10 %

av deras kapital, fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana

instrument som avses i artikel 35 och artikel 36.3 som ett kreditinstitut innehar

hos andra kreditinstitut och finansiella institut än dem som anges i punkterna 12

och 13 i detta stycke, i den mån dessa ägarposter, fordringar och instrument

tillsammans överstiger 10 % av kreditinstitutets kapitalbas beräknad före avdrag

för posterna enligt punkterna 12�16 i detta stycke.

15. Ägarintresse av det slag som avses i artikel 1.9, vilket ett kreditinstitut innehar i

� försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i direktiv 73/239/EEG,

artikel 6 i direktiv 79/267/EEG eller artikel 1 b i Europaparlamentets och

rådets direktiv 98/78/EG*.

� återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i

direktiv 98/78/EG,

� försäkringsholdingföretag i den mening som avses i artikel 1 led i

i direktiv 98/78/EG.
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16. Var och en av följande poster som ett kreditinstitut innehar i de enheter som

definieras i punkt 15 i vilka det har ägarintresse

� de instrument som avses i artikel 16.3 i direktiv 73/239/EEG,

� de instrument som avses i artikel 18.3 i direktiv 79/267/EEG.

_______________________

* EGT L 330, 5.12.1998, s. 1."

b) Andra stycket skall ersättas med följande:

"Om aktier i ett annat kreditinstitut, finansiellt institut, försäkringsföretag,

återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingföretag innehas tillfälligt i syfte att ge

finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den behöriga

myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag i punkterna 12�16.

Som ett alternativ till avdrag av poster enligt punkterna 15 och 16 får medlemsstaterna

tillåta att deras kreditinstitut också1 tillämpar metoderna 1, 2 eller 3 i bilaga I

i direktiv 2002/.../EG. Metod 1 ("metod baserad på sammanställd redovisning") skall

endast tillämpas om den behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad

förvaltning och intern kontroll avseende de enheter som skall inbegripas

i tillämpningsområdet för sammanställningen. Den valda metoden skall tillämpas

konsekvent över tiden.

                                                
1 Se tidigare förslag till rättning av "mutatis mutandis".
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Medlemsstaterna får föreskriva att kreditinstitut som är föremål för gruppbaserad tillsyn

enligt kapitel 3 eller extra tillsyn enligt ovan nämnda direktiv 2002/.../EG, vid beräkning

av den egna icke gruppbaserade kapitalbasen inte behöver dra ifrån poster enligt

punkterna 15 och 16 i de kreditinstitut, finansiella institut eller försäkrings- eller

återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingföretag som omfattas av den

gruppbaserade tillsynen eller av den extra tillsynen.

Denna bestämmelse skall tillämpas på alla försiktighetsregler som är harmoniserade

genom gemenskapsakten."

5. Artikel 51.3 skall ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa begränsningarna enligt punkterna 1 och 2 för

ägarposter i försäkringsföretag enligt definitionen i direktiv 73/239/EEG och

direktiv 79/267/EEG eller i återförsäkringsföretag enligt definitionen i direktiv 98/78/EG."

6. Artikel 52.2 sista meningen skall ersättas med följande:

"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 54a skall sammanställningen inte på något sätt

anses innebära att de behöriga myndigheterna har skyldighet att utöva tillsyn i förhållande till

det enskilda finansiella holdingföretaget."
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7. Artikel 54 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

"Om företagen står i ett sådant samband som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG

skall de behöriga myndigheterna bestämma hur sammanställningen skall ske."

b) I punkt 4 första stycket skall tredje strecksatsen utgå.

8. Följande artikel skall införas:

"Artikel 54a

Ledningsorgan för finansiella holdingföretag

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett

finansiellt holdingföretag har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att

kunna fullgöra dessa åligganden."
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9. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 55a

Transaktioner inom det finansiella konglomeratet med holdingföretag med blandad

verksamhet

Utan att detta påverkar bestämmelserna i avdelning V kapitel 2 avsnitt 3 i detta direktiv skall

medlemsstaterna, då moderföretaget till ett eller flera kreditinstitut är ett holdingföretag med

blandad verksamhet, se till att de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa

kreditinstitut utövar allmän tillsyn över transaktioner mellan kreditinstitutet och

holdingföretaget med blandad verksamhet samt dess dotterföretag.

De behöriga myndigheterna skall kräva att kreditinstituten följer adekvata metoder för

riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och

redovisningsförfaranden, för att på ett lämpligt sätt identifiera, mäta, övervaka och kontrollera

transaktionerna med det holdingföretag med blandad verksamhet som är moderföretag och

dess dotterföretag. De behöriga myndigheterna skall kräva att kreditinstituten rapporterar

varje annan betydande transaktion med dessa enheter än den som avses i artikel 48. Dessa

förfaranden och betydande transaktioner skall övervakas av de behöriga myndigheterna.

Om ovannämnda transaktioner inom det finansiella konglomeratet utgör ett hot mot

kreditinstitutets finansiella ställning, skall den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen

över institutet vidta lämpliga åtgärder."
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10. I artikel 56.7 skall följande mening läggas till:

"Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen,

om den inte själv utför den."

11. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 56a

Moderföretag i tredje land

Om ett kreditinstitut, vars moderföretag är ett kreditinstitut eller ett finansiellt holdingföretag

med huvudkontor utanför gemenskapen, inte är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt

artikel 52, skall de behöriga myndigheterna kontrollera huruvida kreditinstitutet är föremål för

gruppbaserad tillsyn av en behörig myndighet i tredje land, vilken är likvärdig med den som

styrs av de principer som anges i artikel 52. Kontrollen skall utföras av den

behöriga myndighet som skulle vara ansvarig för den extra tillsynen om fjärde stycket hade

varit tillämpligt, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som

auktoriserats i gemenskapen eller på eget initiativ. Denna behöriga myndighet skall samråda

med de andra berörda behöriga myndigheterna.
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Den rådgivande bankrörelsekommittén får ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt

att de system för gruppbaserad tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land

kommer att uppfylla de mål för den gruppbaserade tillsynen som ställs upp i detta kapitel, när

det gäller kreditinstitut vars moderföretag har sitt huvudkontor utanför gemenskapen.

Kommittén skall fortsätta att se över all sådan vägledning och beakta varje förändring i de

system för den gruppbaserade tillsynen som tillämpas av sådana behöriga myndigheter.

Den behöriga myndighet som utför den kontroll som anges i andra stycket skall beakta all

sådan vägledning. Den behöriga myndigheten skall i detta syfte samråda med kommittén

innan beslut fattas.

I brist på sådan likvärdig tillsyn skall medlemsstaterna även tillämpa bestämmelserna i

artikel 52 på kreditinstitutet.

Alternativt skall medlemsstaterna tillåta sina behöriga myndigheter att använda andra

lämpliga metoder för tillsyn vilka uppfyller målen för den gruppbaserade tillsynen över

kreditinstitut. De myndigheter som skulle vara ansvariga för gruppbaserad tillsyn måste enas

om dessa metoder efter att ha samrått med andra berörda behöriga myndigheter. De

behöriga myndigheterna kan särskilt kräva att det inrättas ett finansiellt holdingföretag med

huvudkontor inom gemenskapen och tillämpa bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn på det

finansiella holdingföretagets ställning på gruppnivå. Metoderna måste uppfylla de mål för den

gruppbaserade tillsynen som ställs upp i detta kapitel och rapporteras till de andra berörda

behöriga myndigheterna och kommissionen.
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KAPITEL V

Kapitalförvaltningsbolag

Artikel 30

Kapitalförvaltningsbolag

Till dess att särreglerna har samordnats ytterligare skall medlemsstaterna föreskriva att

kapitalförvaltningsbolag skall omfattas av

a) tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn av kreditinstitut eller värdepappersföretag

och/eller tillämpningsområdet för extra tillsyn över sådana försäkringsföretag som ingår i en

försäkringsgrupp, och

b) tillämpningsområdet för extra tillsyn i den mening som avses i detta direktiv, om gruppen är

ett finansiellt konglomerat.
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För tillämpningen av det första stycket skall medlemsstaterna föreskriva eller ge sina

behöriga myndigheter behörighet att besluta om enligt vilka särregler (för banksektorn,

försäkringssektorn eller värdepapperssektorn) kapitalförvaltningsbolag skall omfattas av den

gruppbaserade tillsyn och/eller den extra tillsyn som avses i första stycket a. I denna bestämmelse

skall särreglerna om i vilken form och utsträckning finansiella institut (om kapitalförvaltningsbolag

omfattas av tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersföretag) och återförsäkringsföretag (om kapitalförvaltningsbolag omfattas av

tillämpningsområdet för extra tillsyn över försäkringsföretag) skall omfattas också tillämpas på

kapitalförvaltningsbolag. Vad avser den extra tillsyn som avses i första stycket b skall

kapitalförvaltningsbolaget behandlas som en del av den sektor som det skall räknas till i enlighet

med första stycket a.

Om ett kapitalförvaltningsbolag utgör en del av ett finansiellt konglomerat skall hänvisningar till

begreppet reglerad enhet och till begreppet behöriga myndigheter och relevanta behöriga

myndigheter i detta direktiv anses inbegripa kapitalförvaltningsbolag respektive de behöriga

myndigheter som ansvarar för tillsynen över kapitalförvaltningsbolag. Detta skall också tillämpas

på sådana grupper som avses i första stycket a.
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KAPITEL VI

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 31

Rapport från kommissionen

1. Senast ...* skall kommissionen till den kommitté för finansiella konglomerat som avses i

artikel 21 överlämna en rapport om medlemsstaternas praxis och i förekommande fall om behovet

av ytterligare harmonisering i fråga om

− huruvida kapitalförvaltningsbolag bör omfattas av tillsynen på gruppnivå,

− vilka kapitaltäckningsmetoder i bilaga I som bör väljas och hur de bör tillämpas,

− hur betydande transaktioner inom det finansiella konglomeratet och betydande

riskkoncentration bör definieras samt om tillsynen över transaktioner inom det finansiella

konglomeratet och riskkoncentration som avses i bilaga II, särskilt i fråga om införandet av

kvantitativa gränser och kvalitativa krav i detta syfte,

− hur ofta finansiella konglomerat skall beräkna kapitaltäckningskraven enligt artikel 6.2 och

rapportera till samordnaren om betydande riskkoncentrationer enligt artikel 7.2.

                                                
* Fyra och ett halvt år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Kommissionen skall samråda med kommittén innan den lägger fram sina förslag.

2. Inom ett år efter det att en överenskommelse träffats på internationell nivå om

bestämmelserna om eliminering av dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen i finansiella grupper

skall kommissionen undersöka hur bestämmelserna i detta direktiv kan anpassas till dessa

internationella överenskommelser och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 32

Införlivande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

detta direktiv senast ...*. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall föreskriva att de bestämmelser som avses i första stycket först skall gälla

tillsynen över räkenskaper för det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller under det

kalenderåret.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare bestämmelser om hur denna

hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

                                                
* 18 månader från det att detta direktiv träder i kraft.
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Artikel 33

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

Artikel 34

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande



9754/3/02 REV 3 CM/lh,me,vs,re 1
BILAGA I DG G I    SV

BILAGA I

Kapitaltäckning

Den beräkning av de extra kapitaltäckningskraven för hos reglerade enheter i ett finansiellt

konglomerat som avses i artikel 6.1 skall göras enligt de tekniska principer och en av de metoder

som beskrivs i denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande stycke skall medlemsstaterna

tillåta sina behöriga myndigheter att, när dessa fungerar som samordnare för ett visst

finansiellt konglomerat, efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det

finansiella konglomeratet, besluta om vilken metod som skall tillämpas av detta

finansiella konglomerat.

Medlemsstaterna får kräva att beräkningen genomförs enligt en av de metoder som beskrivs i denna

bilaga, om ett finansiellt konglomerat leds av en reglerad enhet som auktoriserats i denna

medlemsstat. Om ett finansiellt konglomerat inte leds av en reglerad enhet enligt artikel 1, skall

medlemsstaterna tillåta att någon av de metoder som beskrivs i denna bilaga tillämpas, utom då de

relevanta behöriga myndigheterna är belägna i samma medlemsstat, då denna medlemsstat får kräva

att en av metoderna tillämpas.
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I. Tekniska principer

1. Omfattning och form för beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven

Om enheten är ett dotterföretag och har ett solvensunderskott, eller ett teoretiskt

solvensunderskott om det är fråga om en icke reglerad enhet inom den finansiella

sektorn, skall dotterföretagets totala solvensunderskott beaktas, oavsett vilken metod

som används. Om samordnaren anser att ansvaret för det moderföretag som äger en

andel av kapitalet är strikt och otvetydigt begränsat till denna kapitalandel, kan denne

tillåta att dotterföretagets solvensunderskott beaktas proportionellt.

Om det inte finns några kapitalförbindelser mellan enheter i ett finansiellt konglomerat,

skall samordnaren efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna avgöra

vilken proportionell andel som skall beaktas med hänsyn till de åtaganden som de

befintliga förbindelserna innebär.

2. Övriga tekniska principer

Oavsett vilken metod som används för att beräkna de extra kapitaltäckningskraven för

reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat enligt avsnitt II i denna bilaga, skall

samordnaren och vid behov andra berörda behöriga myndigheter se till att följande

principer följs:
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i) Dubbelt utnyttjande av poster som kan ingå i beräkningen av kapitalbasen på

nivån finansiella konglomerat (dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen) samt

kapital olämpligen skapat inom gruppen måste elimineras. För att se till att

dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen inte sker och att inget kapital skapas

inom gruppen, skall de behöriga myndigheterna tillämpa relevanta principer i de

relevanta särreglerna.

ii) I avvaktan på ytterligare harmonisering av särreglerna skall solvenskraven för

varje enskild finansiell sektor som är representerad i ett finansiellt konglomerat

täckas av poster i kapitalbasen enligt motsvarande särregler. Vid

kapitalbasunderskott på nivån för det finansiella konglomeratet får endast poster

som får ingå i kapitalbasen enligt varje särregelverk ("sektorsöverskridande

kapital") beaktas vid kontrollen av att de ytterligare solvenskraven är uppfyllda.

Om särreglerna innehåller begränsningar av möjligheterna att medräkna vissa

poster i kapitalbasen som skulle kunna godtas som sektorsöverskridande kapital,

skall dessa begränsningar också tillämpas vid beräkningen av kapitalbasen på

nivån finansiellt konglomerat.

Vid beräkningen av kapitalbasen på nivån finansiellt konglomerat skall de

behöriga myndigheterna också beakta i vilken grad kapitalet verkligen kan

överföras och göras tillgängligt mellan olika rättsliga enheter i gruppen i

förhållande till kapitalkravens syfte.
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Om ett teoretiskt solvenskrav skall beräknas för en icke reglerad enhet inom den

finansiella sektorn i enlighet med punkt II i denna bilaga, är det teoretiska

solvenskravet lika med det kapitalkrav som en sådan enhet skulle behöva uppfylla

enligt gällande särregler om den vore en reglerad enhet inom samma finansiella

sektor. För kapitalförvaltningsbolag skall solvenskrav avse det kapitalkrav som

anges i artikel 5a.1a i direktiv 85/611/EG; det teoretiska solvenskravet för ett

blandat finansiellt holdingföretag skall beräknas enligt särreglerna för den största

finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet.

II. Tekniska beräkningsmetoder

Metod 1: Metod baserad på sammanställd redovisning

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt

konglomerat skall göras med utgångspunkt i den sammanställda redovisningen.

De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) det finansiella konglomeratets kapitalbas beräknad med utgångspunkt i gruppens

sammanställda uppgifter, där de poster får ingå, som får användas enligt särreglerna,

och
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ii) summan av solvenskraven för varje enskild finansiell sektor som är representerad i

gruppen, där solvenskraven för varje enskild finansiell sektor skall beräknas enligt

motsvarande särregler.

De särregler som avses är i första hand direktiv 2000/12/EG, avdelning V kapitel 3, för

kreditinstitut, direktiv 98/78/EG för försäkringsföretag och direktiv 93/6/EEG för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn som inte ingår i ovannämnda

beräkningar av sektoriella solvenskrav skall ett teoretiskt solvenskrav beräknas.

Skillnaden får inte vara negativ.

Metod 2: Avräknings- och totalmetoden

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt

konglomerat skall göras på grundval av redovisningen för var och en av enheterna i gruppen.
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De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) summan av kapitalbaserna i varje reglerad och icke reglerad enhet inom den

finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet, där de poster får ingå som får

användas enligt särreglerna,

och

ii) summan av

� solvenskraven för varje reglerad och icke reglerad enhet inom den finansiella

sektorn i gruppen, där solvenskraven skall beräknas enligt bestämmelserna i

särreglerna, och

� det bokförda värdet av ägarintressen i andra enheter i gruppen.

För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn skall ett teoretiskt solvenskrav

beräknas. För kapitalbaser och solvenskrav skall den proportionella andelen beaktas

enligt vad som föreskrivs i artikel 6.4 och i enlighet med avsnitt I i denna bilaga.

Skillnaden får inte vara negativ.
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Metod 3: Metod för kravavräkning eller avräkning av bokfört värde.

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt

konglomerat skall göras på grundval av redovisningen för var och en av enheterna i gruppen.

De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) kapitalbasen i moderföretaget eller den enhet som finns i toppen av det finansiella

konglomeratet, där de poster får ingå som får användas enligt särreglerna,

och

ii) summan av

� solvenskravet för moderföretaget eller den ledande enhet som avses i led i, och

� det högsta av det bokförda värdet av den förstnämndas ägarintressen i andra

enheter i gruppen och solvenskraven för dessa enheter, där man för de

sistnämndas del skall beakta den proportionella andelen av solvenskraven enligt

vad som föreskrivs i artikel 6.4 och i enlighet med avsnitt I i denna bilaga.
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För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn skall ett teoretiskt solvenskrav

beräknas. Vid värderingen av de poster som får ingå i beräkningen av de extra

kapitaltäckningskraven får ägarintressen värderas med hjälp av kapitalandelsmetoden

enligt det alternativ som anges i artikel 59.2 b i direktiv 78/660/EEG.

Skillnaden får inte vara negativ.

Metod 4: En kombination av metoderna 1, 2 och 3

De behöriga myndigheterna får tillåta en kombination av metoderna 1, 2 och 3 eller en

kombination av två av dessa metoder.
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BILAGA II

Teknisk tillämpning av bestämmelserna om

 transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration

Samordnaren skall efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna identifiera den typ

av transaktioner och risker som reglerade enheter i ett visst finansiellt konglomerat skall rapportera

enligt bestämmelserna i artiklarna 7.2 och 8.2 om rapportering av transaktioner inom det finansiella

konglomeratet och riskkoncentration. När samordnaren och de behöriga myndigheterna fastställer

eller yttrar sig om typen av transaktioner och risker, skall de beakta det finansiella konglomeratets

specifika grupp- och riskhanteringsstruktur. För att identifiera betydande transaktioner inom det

finansiella konglomeratet och riskkoncentrationer som skall rapporteras enligt bestämmelserna i

artiklarna 7 och 8 skall samordnaren, efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna

och det berörda konglomeratet, fastställa lämpliga trösklar grundade på lagstadgade kapitalbaser

och/eller tekniska bestämmelser.

Vid övervakningen av transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentrationer

skall samordnaren särskilt övervaka den eventuella risken för spridning i det finansiella

konglomeratet, risken för intressekonflikter, risken för kringgående av särregler samt riskernas nivå

och omfattning.

Medlemsstaterna får tillåta sina behöriga myndigheter att på nivån finansiellt konglomerat tillämpa

bestämmelserna i särreglerna om transaktioner inom det finansiella konglomeratet och

riskkoncentration, särskilt för att undvika att särreglerna kringgås.
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I. INLEDNING

Den 24 april 2001 överlämnade kommissionen ett förslag till direktiv om extra tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om

ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och

93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2001/12/EG1.

Europeiska centralbanken avgav sitt yttrande den 13 september 20012. Europaparlamentet och

Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sina yttranden den 14 mars 20023 respektive

den 17 oktober 20014. Regionkommittén har beslutat att inte avge något yttrande.

Rådet antog en gemensam ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i fördraget den 12 september 2002.

II. SYFTE

Syftet med förslaget är att fastställa normer för tillsyn över finansiella konglomerat och att skapa

rättvisa konkurrensvillkor och rättslig säkerhet mellan finansiella institut.

Förslaget bygger på följande centrala punkter:

– definition av ett finansiellt konglomerat och av de enheter som inbegrips i ett sådant samt ett

förfarande för att identifiera ett konglomerat,

                                                
1 EGT C 213, 31.7.2001, s. 227.
2 EGT C 271, 26.9.2001, s. 10.
3 …
4 EGT C 36, 8.2.2002, s. 1.
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– fastställande av räckvidden för den extra tillsynen av finansiella konglomerat, vilken

inbegriper olika tekniska metoder för att beräkna gruppbaserad sammanjämkad solvens,

övervakning av transaktioner inom det finansiella konglomeratet och eventuella

riskkoncentrationer, riskhanteringsförfaranden och rutiner för intern kontroll samt gott

anseende och förvaltningserfarenhet,

– utnämning av en enda behörig myndighet ansvarig för utövandet av extra tillsyn över det

finansiella konglomeratet (samordnaren) samt fastställande av räckvidden för myndighetens

befogenheter,

– bestämmelser om samarbete mellan berörda behöriga myndigheter,

– ändringar av särdirektiven om bankverksamhet, investeringstjänster och

försäkringsverksamhet i syfte att införa rättvisa konkurrensvillkor för finansiella grupper med

en homogen verksamhet och för finansiella konglomerat.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Den gemensamma ståndpunkten följer kommissionens förslag med vissa ändringar i sak och i fråga

om texten utformning. Ändringarna i varje artikel i kommissionens förslag och det sätt på vilket

Europaparlamentets ändringsförslag har infogats förklaras nedan.

Skälen i ingressen

Skälen har ändrats så att ändringarna i den normativa delen av direktivet beaktas och

ändringsförslag 3 från Europaparlamentet om de genomförandeåtgärder som skall antas av

kommissionen införlivas (se nedan).
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Kapitel I – Syfte och definitioner (artiklarna 1–4)

Syfte (artikel 1)

Artikel 1 om direktivets syfte är oförändrat i förhållande till kommissionens förslag.

Definitioner (artikel 2)

En ny definition, som krävs för syftet i artikel 30, har införts i artikel 2.5 av termen

kapitalförvaltningsbolag (se nedan).

En ny definition av termen relevanta behöriga myndigheter har även införts i punkt 17. Genom

kommissionens förslag anförtros många beslut åt de behöriga myndigheterna. I vissa fall kan det

finnas ett stort antal behöriga myndigheter, vilket leder till att beslutsfattandet blir tidsödande och

besvärligt. För att underlätta och effektivisera detta införs i den gemensamma ståndpunkten ett nytt

begrepp, relevanta behöriga myndigheter, definierade i artikel 2.17, där de myndigheter som är

mest delaktiga i tillsynen över ett finansiellt konglomerat innefattas. Flera av de beslut som genom

kommissionens förslag allmänt anförtrotts åt de behöriga myndigheterna har i den gemensamma

ståndpunkten anförtrotts åt de relevanta behöriga myndigheterna. Definitionen har en inbyggd

flexibilitet som gör det möjligt att i förekommande fall inkludera andra myndigheter, till exempel

myndigheterna i en medlemsstat där konglomeratet har en stor andel av marknaden.
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Termerna grupp och nära förbindelser har ändrats. En grupp definieras här snävare än

i kommissionens förslag men bredare än definitionen i ändringsförslag 4 och 5 från

Europaparlamentet. Enligt rådet är det viktigt att i samtliga fall inbegripa de så kallade horisontella

grupper som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349 och inte låta beslut om vilka av dessa grupper

som skall tas med fattas på nationell nivå. Ändringsförslag 11 och 12 från Europaparlamentet har

följaktligen inte förts in i den gemensamma ståndpunkten. Definitionen nära förbindelser används i

den gemensamma ståndpunkten enbart för att definiera transaktioner inom det finansiella

konglomeratet (se nedan) och saknar betydelse när en grupp skall fastställas. Den gemensamma

ståndpunkten följer alltså Europaparlamentets linje och kan anses delvis beakta andemeningen

i ändringsförslag 4 och 5.

Termen finansiellt konglomerat har definierats mer precist utan att tankegången i kommissionens

förslag har ändrats. Definitionsmässigt anses sektorerna för bank- och investeringstjänster utgöra en

enda sektor, och ett finansiellt konglomerat skall ha åtminstone en enhet i denna sektor och en i

försäkringssektorn, och dess verksamhet inom de båda sektorerna måste vara betydande. Det

framgår även klart att alla undergrupper till en grupp som uppfyller de kriterier som anges i

definitionen skall i sig anses vara ett finansiellt konglomerat. Ändringsförslag 6 från

Europaparlamentet har beaktats i artikel 3.3 b (se nedan).

Termen finansiell sektor har även ändrats och gjorts mer precis, och för att undvika onödiga

korshänvisningar har definitionen nära förbindelser i punkt 13 formulerats om utan att

sakinnehållet ändrats.

Identifiering av ett finansiellt konglomerat (artiklarna 3 och 4)

Artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten följer till stor del linjen i kommissionens förslag.

Lydelsen har förtydligats och vissa väsentliga ändringar har införts:
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Vid identifieringen av ett finansiellt konglomerat innefattas i den gemensamma ståndpunkten

sådana grupper som inte leds av en av EU reglerad enhet och som bedriver blandad verksamhet

(industriell eller kommersiell och finansiell) med en finansiell verksamhet som omfattar minst 40 %

av hela gruppens balansomslutning (anges i artikel 3.1) såsom förordas av Europaparlamentet

i ändringsförslag 7.

Såsom föreslås av kommissionen skall gruppens sektorsöverskridande verksamheten vara

betydande. Förutom den tröskel på 10 % som anges i artikel 3.2 i kommissionens förslag för att

bestämma huruvida verksamheten inom olika finansiella sektorer är betydande innehåller artikel 3.3

i den gemensamma ståndpunkten, såsom förordas av Europaparlamentet i ändringsförslag 50, en

alternativ tröskel. Rådet anser att det belopp på 3 miljarder som föreslås av Europaparlamentet är

alltför lågt och har fastställt tröskeln till 6 miljarder euro. En grupp som uppfyller kravet vad gäller

tröskeln på 6 miljarder euro men inte tröskeln på 10 % kan emellertid undantas från antingen

tillämpningen av direktivet eller från bestämmelserna om riskkoncentration, transaktioner inom det

finansiella konglomeratet och rutiner för intern kontroll, om de relevanta behöriga myndigheterna

anser att det skulle vara olämpligt eller missvisande med hänsyn till målen för den extra tillsynen att

gruppen i fråga inbegrips. När myndigheterna fattar ett sådant beslut skall de ta hänsyn till om till

exempel den relativa storleken på den minsta finansiella sektorn är för liten (dvs. inte överskrider

5 %) för att gruppen skall anses vara ett finansiellt konglomerat eller om gruppen endast är en

relativt liten aktör på en stor nationell marknad (marknadsandelen av bank- eller

försäkringsverksamheten överskrider inte 5 % i någon medlemsstat). Det senare kriteriet avspeglar

samma tankegång som i ändringsförslag 6 från Europaparlamentet.

Artikel 3.4, 3.5 och 3.6 i den gemensamma ståndpunkten innehåller bestämmelser som ger de

relevanta behöriga myndigheterna ett visst mått av flexibilitet, när de skall tillämpa de ovan angivna

trösklarna. I artikel 3.4 fastställs att om trösklarna i artikel 3.1 och 3.2 har iakttagits under tre år i

följd kan detta beaktas av de relevanta behöriga myndigheterna, vilket innebär att den

kontinuitetsfaktor som förordas av Europaparlamentet i ändringsförslag 8 delvis beaktas.

Ändringsförslag 10 från Europaparlamentet har inte tagits med, eftersom rådet anser att det är

viktigt att de behöriga myndigheterna ges en viss flexibilitet med tanke på den komplexitet och

skiftande struktur som de finansiella konglomeraten i Europa har.
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Genom artikel 3.7 införs bestämmelser för beräkningen av den totala balansräkningen.

Rådet anser att den komplexa struktur och gränsöverskridande karaktär som de finansiella

konglomeraten i Europa uppvisar föranleder ett särskilt förfarande för att identifiera ett finansiellt

konglomerat, eftersom det kanske inte alltid står klart för de berörda behöriga myndigheterna när en

grupp har utvecklats till ett finansiellt konglomerat i den mening som avses i direktivet. Genom

artikel 4 införs därför ett nytt förfarande för att identifiera ett finansiellt konglomerat och åläggs de

berörda behöriga myndigheterna att för detta ändamål ha ett nära samarbete.

Kapitel II – Extra tillsyn

Avsnitt I – Räckvidd (artikel 5)

Artikel 5 (artikel 4 i kommissionens förslag) om räckvidd för den extra tillsynen över de

auktoriserade enheter som ingår i ett finansiellt konglomerat följer väsentligen kommissionens

förslag. Vissa mindre tekniska ändringar har införts, och en bestämmelse som rör "kooperativa

grupper" har införts i punkt 4 så att ändringsförslag 17 från Europaparlamentet delvis infogas.

Avsnitt II – Finansiell ställning (artiklarna 6–9 och bilagorna I och II)

I artikel 6 behålls tankegången i artikel 5 i kommissionens förslag och infogas vissa av

Europaparlamentets ändringsförslag. Punkt 2 har ändrats för att göra lydelsen mer precis och betona

samordnarens ansvar för tillsynen över konglomeratets kapitaltäckning och konglomeratets ansvar

vad gäller beräkningarna. Punkt 3 har formulerats om så att räckvidden anges mer precist, och en ny

punkt 4 har införts så att Europaparlamentets ändringsförslag 39 och 58 infogas. Genom punkt 5

införs kravet att samordnaren skall samråda med övriga relevanta myndigheter innan den fattar

beslut om det är olämpligt eller missvisande att inbegripa en viss enhet vid beräkningen av den

extra kapitaltäckningen. Bestämmelsen om när de kapitaltäckningskrav som anges i artikel 5.5

i kommissionens förslag inte anses uppfyllda har infogats i en ny artikel 16, som innefattar

bestämmelser om verkställande åtgärder.
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Den huvudsakliga förändringen i bilaga I i förhållande till kommissionens förslag gäller valet av

metod för att beräkna den extra kapitaltäckningen. I kommissionens förslag lämnades valet öppet.

Europaparlamentet har i ändringsförslag 52 föreslagit att valet skall överlåtas till konglomeratet.

Rådet har valt att fastställa särskilda riktlinjer för valet av metod eftersom metoderna skiljer sig åt,

och vid valet av metod bör de särregler som gäller för tillsynen på gruppnivå över de reglerade

enheterna i konglomeratet beaktas. Valet av metod är således ett beslut som rör tillsynen och som

åligger myndigheterna och inte bör överlåtas till de enheter som är föremål för denna tillsyn.

Rådet instämmer i behovet av att förtydliga bestämmelserna om beräkning av kapitalbas enligt

särreglerna, vilket har uttryckts i ändringsförslag 16 från Europaparlamentet, och har ändrat

lydelsen i kommissionens förslag, dock genom en något annorlunda formulering än den som

Europaparlamentet har föreslagit och som rådet ansåg vara tvetydig. Rådet anser även att frågan bör

behandlas i bilaga I tillsammans med övriga tekniska principer och har därför inte infogat

bestämmelsen i direktivets normativa del såsom förordas i ändringsförslag 16 och 37.

Rådets anser att de risker som hänger samman med reglerade enheter i en grupp och som uppstår

genom riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet skiljer sig åt och att

det finns väsentliga skillnader i arrangemangen för tillsyn av riskkoncentration och transaktioner

inom det finansiella konglomeratet och har därför valt att behandla dessa båda frågor, som togs upp

tillsammans i artikel 6 i kommissionens förslag, i de två nya artiklarna 7 och 8. För att göra texten

klarare och behandla de närliggande frågorna i samma artikel anges i den gemensamma

ståndpunkten bestämmelser om rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering i en ny

särskild artikel 9, där de frågor som återfinns i artiklarna 5.2 och 10 i kommissionens förslag tas

upp. Artikel 6.6 i kommissionens förslag om verkställande åtgärder har infogats i artikel 16 i den

gemensamma ståndpunkten. Bilaga II har i stort sett bibehållits med undantag av ett förtydligande

av samordnarens befogenheter.

Artikel 7 om riskkoncentration följer nära kommissionens förslag. För att undvika oklarheter och

garantera den rättsliga säkerheten har rådet tillfogat en bestämmelse i artikel 7.2 så att det klargörs

vem som skall överlämna den nödvändiga informationen till samordnaren.
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Artikel 8 om transaktioner inom det finansiella konglomeratet följer väsentligen kommissionens

förslag. Rådet anser att transaktioner som ingås med företag som har nära förbindelser med

reglerade enheter inom de finansiella konglomeraten inte skall undantas från tillsyn när det gäller

transaktioner inom det finansiella konglomeratet och har därför ändrat den definition av begreppet

transaktioner inom det finansiella konglomeratet som anges i artikel 1.18.

För att det inte skall uppstå ett rättsligt tomrum i de fall då samordnaren (ännu) inte har definierat

vad som utgör en betydande transaktion inom det finansiella konglomeratet föreskrivs i artikel 8.2

att när inga tröskelvärden har fastställts skall en transaktion inom det finansiella konglomeratet

anses vara betydande om beloppet överskrider minst 5 % av det totala belopp som

kapitaltäckningskraven uppgår till på nivån finansiellt konglomerat. En bestämmelse om vem som

skall överlämna den nödvändiga informationen till samordnaren har i linje med artikel 7.2 även

införts i artikel 8.2.

Betydande och ogenomblickbara överföringar av medel från en reglerad enhet kan ske inte endast

genom ett fåtal större överföringar utan även genom ett större antal mindre transaktioner. Förutom

medlemsstaternas rätt att fastställa kvantitativa gränser är det enligt rådet därför nödvändigt att

i artikel 8.3 införa rätten att även föreskriva kvalitativa krav avseende reglerade enheters

transaktioner inom det finansiella konglomeratet, till exempel krav att transaktioner inom det

finansiella konglomeratet skall ingås enligt armlängdsprincipen eller på kostnadstäckande basis,

beroende på vilken typ av transaktion det gäller.

Rådet anser att rutiner för intern kontroll och riskhanteringsförfaranden är mycket viktiga och i den

gemensamma ståndpunkten skärps bestämmelserna i dessa frågor i förhållande till kommissionens

förslag. I linje med sektorsdirektiven fastställs i punkt 1 ett allmänt krav att det skall finnas

adekvata rutiner för intern kontroll och riskhanteringsförfaranden på nivån finansiellt konglomerat.

I punkterna 2 och 3 föreskrivs minimikrav för dessa förfaranden och rutiner. Punkt 4 innehåller det

krav som anges i artikel 10 i kommissionens förslag om rutiner för att ta fram uppgifter och

information.
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Ändringsförslag 18 från Europaparlamentet har delvis infogats. Enligt artikel 31 i den gemensamma

ståndpunkten åläggs kommissionen att till Kommittén för finansiella konglomerat rapportera om

hur betydande transaktioner inom det finansiella konglomeratet och betydande riskkoncentration

definieras samt om tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet och

riskkoncentration enligt bilaga II, särskilt vad gäller införandet av kvantitativa gränser och

kvalitativa krav för detta ändamål. Rådet anser emellertid att Kommittén för finansiella

konglomerat inte bör åläggas att övervaka den faktiska tillämpningen av reglerna vad gäller

enskilda konglomerat och att en rapport om denna fråga till kommittén skulle strida mot den

tystnadsplikt som övervakarna har ålagts, och den första meningen i ändringsförslag 18 har därför

inte infogats i den gemensamma ståndpunkten.

Avsnitt 3 – Åtgärder för att underlätta extra tillsyn (artiklarna 10–17)

Artikel 10 har ändrats något i förhållande till artikel 7 i kommissionens förslag. I likhet med

Europaparlamentet anser rådet att det är viktigt att i samtliga fall ha endast en samordnare; varje

annan lösning skulle motverka syftet med en samordnare. Övriga bestämmelser i den gemensamma

ståndpunkten är tillräckliga för att garantera den samordning som krävs mellan de berörda

myndigheterna. Det framgår även klart att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det

blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor skall medverka vid utnämningen av

samordnaren, och ändringsförslag 19 från Europaparlamentet har således infogats i den

gemensamma ståndpunkten. Informationsförfarandet i samband med att samordnaren utses fastställs

i artikel 4.2. Eftersom direktivet även kommer att gälla konglomerat som inrättas i framtiden, har

hänvisningen i ändringsförslag 19 till tidpunkten för direktivets införlivande inte infogats i den

gemensamma ståndpunkten.

I linje med ändringsförslag 20, 21 och 22 från Europaparlamentet anges i den gemensamma

ståndpunkten att utnämningen av samordnaren skall grunda sig på de kriterier som fastställs i

artikel 10.2 och inte på en överenskommelse mellan myndigheterna, eftersom ett sådant förfarande

gör det lättare att utse samordnaren och leder till större rättslig säkerhet. Då de finansiella

konglomeraten har en synnerligen skiftande struktur kan en strikt tillämpning av kriterierna

i särskilda fall vara olämplig; de relevanta behöriga myndigheterna får, efter samråd med det

finansiella konglomeratet, bevilja undantag från kriterierna och utse en annan behörig myndighet

till samordnare (se artikel 10.3 i den gemensamma ståndpunkten).
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I artikel 11 i den gemensamma ståndpunkten behandlas samordnarens uppgifter. Förutom den

uppgift som nämns i artikel 7 i kommissionens förslag införs i punkt 1 f en allmän bestämmelse om

andra uppgifter, åtgärder och beslut som har tilldelats samordnaren genom direktivet. Härigenom

avspeglas den övergripande karaktären hos samordnarfunktionen såsom den myndighet som är

ansvarig för extra tillsyn, vilket betonas i den gemensamma ståndpunkten. Vidare preciseras vad

detta samordningsarrangemang kan omfatta.

I artikel 11.2, där andemeningen i ändringsförslag 23 och 25 från Europaparlamentet beaktas,

skärps kraven i artikel 12.2 genom bestämmelsen om att samordnaren bör, när den behöver

uppgifter som redan överlämnats till en annan behörig myndighet i enlighet med särreglerna, vända

sig till denna myndighet närhelst detta är möjligt i syfte att undvika dubblering av rapporteringen

till de olika myndigheter som utövar tillsyn. Rådet anser att om denna bestämmelsen görs bindande

utan möjlighet till undantag skulle detta i onödan försvåra samordnarens arbete och leda till

oönskad inflexibilitet i brådskande fall då uppgifter lätt skulle kunna erhållas från det finansiella

konglomeraret.

I artikel 12 återges ändringsförslag 42 och andemeningen i ändringsförslag 24 från

Europaparlamentet. Rådet anser visserligen att det inte skall medges undantag från kravet att utbyta

information men anser att de behöriga myndigheterna under särskilda omständigheter behöver ha

behörighet att snabbt kunna agera, ibland inom några timmar. I sådana fall skulle kravet på samråd

äventyra effektiviteten i beslutet, och i artikel 12.2 fastställs därför att under sådana omständigheter

är efterhandsinformation utan föregående samråd tillåten.

Vad gäller ledningsorgan för blandade finansiella holdingföretag ansluter rådet sig till

kommissionens förslag där det krävs att alla personer som de facto fattar besluten i de reglerade

enheterna skall ha gott anseende. Rättsligt sett har rådet emellertid valt ett annat tillvägagångssätt

som det finner mer precist och tydligt för att infoga detta krav i direktivet. Detta tillvägagångssätt

består i att
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– införa en ny artikel 13 i den gemensamma ståndpunkten, om ledningsorgan för blandade

finansiella holdingföretag, med förebild i kraven på gott anseende i sektorsdirektiven,

– lägga till liknande bestämmelser i det konsoliderade bankdirektivet (direktiv 2000/12/EG) om

finansiella holdingföretag, och i försäkringsgruppsdirektivet (direktiv 98/78/EG) om

ledningsorgan för försäkringsholdingföretag, samt

– utelämna bestämmelserna i kommissionens förslag, vilka då blir överflödiga.5

Artiklarna 14 och 15 är oförändrade jämfört med artikel 11 och 12 i kommissionens förslag bortsett

från mindre klargöranden av texten. Tredje stycket i artikel 15 har nu anpassats till motsvarande

bestämmelse i sektorsdirektiven (se nedan).

Rådet har valt att samla alla bestämmelser om genomförandeåtgärder i en enda artikel 16 i stället

för att upprepa identiska bestämmelser i flera artiklar, och därmed göra texten tydligare. I artikel 16

följs samma upplägg som i motsvarande bestämmelser enligt kommissionens förslag, men

kompletterat med ett förtydligande om blandade finansiella holdingföretag. Det klargörs att det är

medlemsstaterna, i enlighet med artikel 17.2, som avgör vilka och i vilken mån åtgärder kan behöva

vidtas av deras behöriga myndigheter med avseende på blandade finansiella holdingföretag

eftersom dessa inte berörs av sektorsdirektiven.

Artikel 17 kvarstår oförändrad jämfört med artikel 13 i kommissionens förslag.

                                                
5 Artikel 25.2 om ändring av artikel 6.1 i direktiv 2000/12/EG, artikel 18.1 om ändring av

artikel 8 i direktiv 73/239/EEG, artikel 19.1 om ändring av artikel 8 i direktiv 79/267/EEG
och artikel 23.1 om ändring av artikel 3 i direktiv 93/22/EEG.
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Avsnitt 4 – Tredje länder (artiklarna 18 och 19)

I artikel 18.1 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs ett annat förfarande än det som föreslås av

kommissionen för kontroll av om reglerade enheter med moderföretag i tredje land blir föremål för

likvärdig tillsyn. Beslutsstrukturen ligger i linje med andra artiklar i direktivet där den myndighet

som skulle ha varit samordnare om direktivets kriterier tillämpades fattar beslut efter samråd med

övriga berörda myndigheter. Kommittén för finansiella konglomerat får utfärda allmän vägledning

om vad som utgör likvärdighet och måste höras av "samordnaren" innan den fattar sitt beslut.

Kommittén har inga tillsynsbefogenheter och det stipuleras i skäl 15 i ingressen att direktivet inte

kräver röjande från behöriga myndigheters sida till en kommitté för finansiella konglomerat av

uppgifter som omfattas av skyldighet till konfidentialitet enligt detta direktiv eller andra

sektorsdirektiv.

Artikel 18.3 omfattar ändringsförslag 26 från Europaparlamentet och där anförtros, i linje med

direktivets övriga artiklar, åt samordnaren att enas om eventuella alternativa metoder efter samråd

med övriga berörda myndigheter.

Artikel 19 är oförändrad jämfört med artikel 15 i kommissionens förslag, bortsett från att

kommittén för finansiella konglomerat innefattas i punkt 2.

Kapitel III – Kommissionens befogenheter och kommittéförfarande

Artikel 20.1 om befogenheter överförda på kommissionen innefattar ändringsförslag 28 och 29 från

Europaparlamentet samt anförtror åt kommissionen uppgiften att samordna bestämmelser antagna i

enlighet med artiklarna 7 och 8 samt bilaga II med sikte på att verka för en enhetlig tillämpning

inom gemenskapen. Ändringsförslag 27 har inte införlivats då det befarades att det skulle kunna

tolkas på ett sätt som i onödan inskränkte artikelns räckvidd.
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Sakinnehållet i ändringsförslag 31 från Europaparlamentet är införlivat i artikel 8.2 i den

gemensamma ståndpunkten. Ordalydelsen har ändrats så att den inte skall inskränka kommissionens

skyldighet till samråd och så att särskilda fördelar för eventuella privata organ inte skall kunna

lämnas i gemenskapens rättsakter.

Ordalydelsen i artikel 21 om kommittén har ändrats något för att den skall överensstämma med

juridisk standardutformning av sådana bestämmelser, och ändringsförslag 30 från

Europaparlamentet om den tidsfristklausul ("sunset clause") som har införlivats i punkt 4. I linje

med artikel 18.1 i den gemensamma ståndpunkten har en ny punkt 5 införts i artikel 21 om den

vägledning kommittén får lämna om likvärdig tillsyn, och en ny punkt 6 stipulerar i linje med

artiklarna 7 och 8 att kommittén bör hållas underrättad om vilka principer medlemsstaterna

tillämpar när det gäller riskkoncentration och transaktioner inom koncerner så att samarbete mellan

medlemsstaterna om dessa frågor underlättas.

Ändringsförslag 3 från Europaparlamentet om ett nytt skäl i ingressen om de genomförandeåtgärder

som skall antas av kommissionen är införlivat med skäl 19. Rådet finner ändringsförslag 2 från

Europaparlamentet om överenskommelsen mellan kommissionen och Europaparlamentet om

rapporten från de vise männens kommitté om regler för europeiska värdepapper

(Lamfalussykommittén) malplacerat i detta direktiv eftersom det handlar om ytterligare tillsyn över

finansiella konglomerat och inte har utformats i linje med denna rapport.

Kapitel IV – Ändringar av nuvarande direktiv

Bortsett från rent tekniska ändringar, och ändringar med avseende på ledningsorgan enligt

förklaringarna ovan, har föreslagna ändringar av nuvarande direktiv modifierats på följande

punkter:
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a) Beträffande kraven på kapitalbas6 har rådet ändrat kommissionens förslag, motiverat med

samma betänkligheter som ligger bakom ändringsförslag 34, 44, 46 och 48 från

Europaparlamentet, nämligen eftersträvande av ett balanserat system som undanröjer risken

för dubbelräkning av tillgångar. Den valda lösningen skiljer sig på några punkter från den av

Europaparlamentet föreslagna. Den syftar till att undvika olika behandling av

finanskonglomerat och andra finansgrupper med intressen i båda sektorerna

(bankverksamhet/värdepapper och försäkringar) vilka inte betraktas som konglomerat.

Medlemsstaterna får därigenom tillåta att de i bilaga I till konglomeratdirektivet redovisade

metoderna används på sektorsgrupper när det gäller deras kapitalinnehav i en annan finansiell

sektor. De i sektorsdirektiven angivna avdragen har emellertid inte justerats helt och hållet för

att alltför drastiska förändringar i nuvarande ordning för bank/värdepappers- och

försäkringssektorerna skall undvikas, eftersom sådana inte ingår bland syftena med det

gällande direktivet.

Rådet är ense med Europaparlamentet om behovet att anpassa bestämmelserna om att

undanröja dubbelräkning till den nya ordning för kapitalkrav som för närvarande diskuteras i

Baselkommittén, och artikel 31.2 i den gemensamma ståndpunkten upptar i sig det sista

stycket i ändringsförslag 48 och 34.

b) Försäkringsdirektiven, direktiv 923/49/EEG och direktiv 92/96/EEG, har ändrats genom

artiklarna 24.2 och 25.2 i den gemensamma ståndpunkten så att behöriga

försäkringsmyndigheter skall kunna rapportera uppgifter till kreditinrättningar. liksom fallet

är i bank- och värdepapperssektorn.

c) Sakinnehållet i ändringsförslag 35 från Europaparlamentet har införlivats med artiklarna 28.2

och 29.10 i den gemensamma ståndpunkten om ändring av artikel 6.3 i direktiv 98/78/EG

respektive artikel 56.7 i direktiv 2000/12/EG. Texten ansluter sig alltså till artikel 15 i

konglomeratdirektivet.

                                                
6 Artikel 22.2 om ändring av artikel 16.1 i direktiv 73/239/EEG, artikel 23.2 om ändring av

artikel 18 i direktiv 79/267/EEG, artikel 28.6 om ändring av bilaga I.2 till direktiv 98/78/EG
och artikel 29.4 och 29.5 om ändring av artikel 34.2 och artikel 51.3 i direktiv 2000/12/EG.
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d) I artikel 29.11 i den gemensamma ståndpunkten anpassas artikel 56a i bankdirektivet,

direktiv 2000/12/EG, till artikel 18 i konglomeratdirektivet om konglomerat från tredje land

(se ovan).

Kapitel V – Kapitalförvaltningsbolag

Rådet finner att, då en finanskoncern utför kapitalförvaltning, denna verksamhet skall anses höra till

sektorn finansiella tjänster och därmed omfattas av koncernens totala tillsyn, även om

kapitalförvaltning i sig själv inte utgör en separat sektor på samma sätt som bankverksamhet och

försäkring. I den gemensamma ståndpunkten ingår därför ett nytt kapitel, med en ny artikel 30, om

kapitalförvaltningsbolag, definierade i artikel 2.5 som förvaltningsbolag i enlighet med direktivet

om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper. I artikel 30 lämnas åt

medlemsstaterna att besluta enligt vilka sektorsregler (banksektorn, försäkringssektorn eller

investeringstjänstesektorn) som kapitalförvaltningsbolag skall ingå i den konsoliderade tillsynen på

sektorsnivå eller i den kompletterande tillsynen på konglomeratnivå.

Kapitel VI – Övergångs- och slutbestämmelser

För att genomförandet av direktivet skall ses över och detta självt uppdateras när så behövs införs i

den gemensamma ståndpunkten en ny artikel 31 om skyldighet för kommissionen att hålla

Kommittén för finansiella konglomerat underrättad om medlemsstaternas praxis och om eventuella

behov av ytterligare harmonisering, med avseende på ett antal nyckelbestämmelser i direktivet.

Tidpunkten för direktivets omsättning är fastställd till 18 månader efter att det trätt i kraft, vilket är

den minimiperiod som krävs av en del medlemsstater enligt deras författningsenliga procedurer,

Bestämmelserna skall gälla för kontroll av räkenskaper för det budgetår som börjar

den 1 januari 2005 eller under det kalenderåret. Ändringsförslag 36 från Europaparlamentet ingår

alltså inte.
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VI. SLUTSATSER

Rådet anser att alla ändringar i förhållande till kommissionens förslag ligger helt i linje med

direktivets syften. I den gemensamma ståndpunkten ingår ett antal av Europaparlamentets

ändringsförslag, och även om andra sådana inte har tagits in i den gemensamma ståndpunkten med

den av Europaparlamentet föreslagna lydelsen delar rådet i långa stycken de betänkligheter som

ligger till grund för dem och har beaktat dem till fullo. Rådet finner att den gemensamma

ståndpunkten utgör en rimlig avvägning mellan behovet att å ena sidan införa ytterligare tillsyn över

finansiella konglomerat och behovet att kunna låta tillsynen arbeta effektivt och å andra sidan

tillgodose uppställda önskemål utan att påtvinga finanssektorn en oflexibel och rigid ordning.





BILAGA

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 12 september 2002 genom skriftligt förfarande

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om extra tillsyn över

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och

om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG

och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2001/12/EG

[2001/0095 (COD)]

Uttalande från rådet

"Rådet uppmanar kommissionen att granska principerna om tillsyn avseende finansiella företags

operativa risker, i synnerhet de som har att göra med utläggning av verksamhet på entreprenad, och

att lägga fram lämpliga förslag till lagstiftning i denna fråga som skall gälla alla finansiella företag

som är föremål för tillsyn."

Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen

"Rådet och kommissionen anser att gemenskapens bestämmelser för att förhindra dubbelräkning av

den egna kapitalbasen kan harmoniseras ytterligare, så att bank- och försäkringssektorerna i högre

grad ges samma förutsättningar. Eftersom denna fråga håller på att diskuteras på internationell nivå,

är det önskvärt att avvakta resultatet av dessa diskussioner innan ytterligare harmoniserade

bestämmelser antas på EU-nivå."

Uttalande från rådet

"Rådet understryker att den klausul som har införts i artikel 21 i detta direktiv och som fastställer en

tidsfrist för tillämpandet av kommittéförfarandet inte utgör något prejudikat."
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SEK(2002) 995 slutlig

2001/0095 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag

i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG,
79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG



2

2001/0095 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag

i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG,
79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG

1- BAKGRUND

Datum för överlämnandet av förslaget till Europaparlamentet och
rådet
(dokument KOM(2001) 213 final – 2001/0095(COD))1:

24 april 2001

Datum för yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén2: 17 oktober 2001

Datum för yttrandet från Europaparlamentets första behandling3: 14 mars 2002

Datum för antagandet av den gemensamma ståndpunkten4: 12 september 2002

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Den allt snabbare internationaliseringen och konsolideringen inom finanssektorn och de allt
otydligare avgränsningarna mellan delsektorerna inom branschen har lett till skapandet av
sektorövergripande finansiella grupper som bedriver med bank-, försäkrings- och värde-
pappersverksamhet (”finansiella konglomerat”). I några medlemsstater spelar de finansiella
konglomeraten en betydande roll, och några av de största aktörerna på finansmarknaderna är
finansiella konglomerat. Av den anledningen har flera medlemsstater börjat införa lagstiftning
och/eller andra tillsynsåtgärder på nationell nivå.

På europeisk nivå har dock lagstiftningsarbetet halkat efter marknadernas utveckling. De
befintliga gemenskapsramarna för tillsynen över finansiella institut gäller nämligen i första
hand ”homogena” finansiella grupper (bank-, försäkrings- och värdepappersgrupper). Ett
övergripande regelverk om stabilitetstillsyn över finansiella konglomerat saknas. Följaktligen
finns det ingen tillfredsställande lagstiftning på konglomeratsnivå när det gäller sådana

1 EGT C 213E, 31.7.2001, s. 227.
2 EGT C 36, 8.2.2002, s.1.
3 Rapport A5-0060/2002.
4 9754/3/02 Rev.3



3

grupper. Därför har lagstiftning om tillsynen över finansiella konglomerat tagits upp som en
prioriterad åtgärd i handlingsplanen för finansiella tjänster.

Kommissionens förslag till direktiv syftar till att åtgärda en viktig lucka i finanslagstiftningen
genom att införa en kompletterande tillsynsordning för finansiella konglomerat som
kompletterar de befintliga branschvisa bestämmelserna för kreditinstitut, försäkringsföretag
och värdepappersföretag. Det kommer att bidra till att säkerställa stabilitet på de europeiska
finansiella marknaderna och vara ett svar på den oro som uttryckts över systemriskerna.
Därigenom kommer direktivet även att leda till ett genomförande av de rekommendationer
om tillsynen över finansiella konglomerat som lämnats av G 10-gruppens gemensamma
forum.

Huvudsyftena med direktivet är följande:

− Att säkerställa att de finansiella konglomeraten har en tillfredsställande kapitalisering. De
föreslagna bestämmelserna kommer särskilt att förhindra att samma kapital räknas två
gånger och på så sätt räknas som en riskbuffert inom skilda enheter inom samma
finansiella konglomerat (”dubbelräkning”). Förslaget skulle också förhindra ”down-
streaming of capital”, dvs. överföring av kapital från ett moderbolag till ett dotterbolag
genom att moderbolaget utfärdar obligationer och fördelar medlen som eget kapital till sina
dotterbolag (”orimliga hävstångseffekter” eller ”excessive leveraging”).

− Att införa metoder för att bedöma ett finansiellt konglomerats övergripande solvens-
ställning.

− Att behandla frågor som gäller transaktioner inom en grupp och riskexponering för
grupper.

− Att behandla ledningens lämplighet och yrkeskunnande på konglomeratsnivå inom
finansiella grupper.

− Att säkerställa att det finns adekvata mekanismer för internkontroll och tillfredsställande
riskhanteringsrutiner i finansiella konglomerat.

− Att införa krav på medlemsstaterna att säkerställa att en enda myndighet utses för
översynen av varje finansiellt konglomerat och att säkerställa samordning och fungerande
informationsutbyte mellan de olika tillsynsorgan som deltar i tillsynen över de enheter som
ingår i finansiella konglomerat.

− Att införa minimiåtgärder för att avlägsna onödiga avvikelser mellan lagstiftningen om
homogena finansiella grupper och den för finansiella konglomerat i syfte att säkerställa ett
minimum av överensstämmelse i behandlingen av dessa båda kategorier.

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna kommentarer till den gemensamma ståndpunkten

De svenska, belgiska och spanska ordförandeskapen har med prioritet behandlat
kommissionens förslag till direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och
värdepappersföretag som ingår i finansiella konglomerat. Europeiska rådet i Barcelona (i mars
2002) uppmanade rådet och Europaparlamentet att anta direktivet snarast möjligt under år
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2002. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 12 september 2002. Kommissionen kan
godta den gemensamma ståndpunkten.

3.2 Specifika kommentarer till enskilda bestämmelser

Vad gäller definitionen av ”grupp” i artiklarna 2.11 och 2.12 i kommissionens förslag till
direktiv föreslår parlamentet att dess räckvidd skall begränsas till kombinationer av moder-
och dotterbolag och ägarintressen i stället för det vidare begreppet ”nära förbindelser” som
föreslagits av kommissionen (ändringarna 4 och 5). I artikel 2.12 i den gemensamma
ståndpunkten beaktas parlamentets ändringar - dock med ett undantag: I likhet med
kommissionens förslag anser medlemsstaterna i rådet att definitionen av ”grupp” även bör
omfatta sådana förhållanden som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG (s.k. horisontella
strukturer) och att det inte bör avgöras på nationell nivå om sådana skall omfattas eller ej. Det
finns två skäl för att låta sådana strukturer ingå i definitionen av ”grupp”: sådana strukturer
förekommer på marknaden och deras finansiella stabilitet bör därför uppmärksammas, och
detta bör ske med en gemensam metod för att säkerställa enhetlighet i tillsynspraxis och lika
konkurrensvillkor inom EU. Parlamentets ändringar nr 11 och 12, i vilka det föreslås att
hänvisningen till artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG skall flyttas från artikel 4.2 c i
kommissionens förslag till artikel 4.4 om skönsmässiga befogenheter för tillsynsmyndig-
heterna (artiklarna 5.2 c resp. 5.4 i den gemensamma ståndpunkten), har därför inte införlivats
i den gemensamma ståndpunkten. Kommissionen finner att definitionen av ”grupp” i den
gemensamma ståndpunkten är en förnuftig kompromiss, på halva vägen mellan
kommissionens förslag och parlamentets ändringar.

Även om definitionen av ”grupp” i den gemensamma ståndpunkten inte längre bygger på
begreppet ”nära förbindelser”, används dock detta fortfarande i definitionen av ”interna
transaktioner” (artikel 2.18 i direktivet) – men endast i detta sammanhang. Detta är i enlighet
med syftet för tillsynen över interna transaktioner, dvs. att identifiera de enheter inom en
grupp vilkas verksamheter är relevanta för bedömningen av risken för negativ inbördes
påverkan mellan enheter inom samma finansiella konglomerat och hur detta påverkar den
ekonomiska ställningen för de reglerade enheterna inom konglomeratet.

För att avgöra om en grupp är ett finansiellt konglomerat inom direktivets räckvidd anges i
artiklarna 2.13 och 3 i kommissionens förslag mikroekonomiska kriterier för fastställandet av
en grupps engagemang i finanssektorn i allmänhet och i olika finansiella delsektorer. Som
påpekades i motiveringen till kommissionens förslag planerade kommissionen dock på grund
av bristen på tillförlitlig information att genomföra en kartläggning av de finansiella
konglomeratens omfattning och karaktär i EU. Resultatet har bekräftat behovet av vissa
ytterligare preciseringar av definitionen av ”finansiellt konglomerat”. Medlemsstaterna har
fört omfattande diskussioner i denna fråga inom ramen för rådets arbetsgrupp. Den
gemensamma ståndpunkt som har utvecklats efter dessa diskussioner innehåller följande
ändringar av den föreslagna definitionen: a) Införandet av ett lägre tröskelvärde på 40 % för
fastställandet av om en grupp huvudsakligen är finansiell eller ej (i linje med parlamentets
ändring nr 7; artikel 3.1 i den gemensamma ståndpunkten). b) Finansiella grupper med
betydande sektoröverskridande verksamheter i absoluta tal har medtagits (i linje med målet
för parlamentets ändring nr 50; artikel 3.3 i den gemensamma ståndpunkten). c) Möjlighet ges
för myndigheterna att från direktivets räckvidd utesluta finansiella konglomerat vilkas minsta
sektor eller marknadsandel i en medlemsstat är av begränsad storlek (i linje med målen för
parlamentets ändring nr 6; artikel 3.3 i den gemensamma ståndpunkten). d) Möjligheten att
införa en treårig beräkningsperiod för fastställandet av förekomsten av betydande sektoröver-
skridande verksamheter (i linje med målen för parlamentets ändring nr 8; artikel 3.4 i den
gemensamma ståndpunkten).
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Den gemensamma ståndpunkten om definitionen av finansiella konglomerat respekterar, som
beskrivits i föregående stycke, fullständigt målet för kommissionens förslag, att täcka in alla
relevanta finansiella grupper med betydande sektoröverskridande verksamheter.
Kommissionens åsikt är att den gemensamma ståndpunkten också är i linje med parlamentets
förslag i ändringarna 6–10 och 50 och fullt ut respekterar parlamentets intentioner i detta
avseende.

Parlamentets ändring nr 10, som syftar till att begränsa de behöriga myndigheternas fullmakt
att bevilja undantag, har delvis beaktats i den gemensamma ståndpunkten. I linje med denna
ändring begränsas genom artikel 3.6 i den gemensamma ståndpunkten de behöriga
myndigheternas möjligheter att sänka tröskelvärdena för finansiella konglomerat. Å andra
sidan ansluter sig artikel 3.5 i den gemensamma ståndpunkten fortfarande till kommissionens
förslag att ge de behöriga myndigheterna fullmakt att bevilja undantag när det gäller
alternativa parametrar för att identifiera finansiella konglomerat. Rådets åsikt är att det, för
grupper för vilka de parametrar som anges i artikel 3.1–2 inte är lämpliga, i undantagsfall bör
vara möjligt att tillämpa en eller två väldefinierade parametrar, om dessa är mer relevanta för
gruppen i fråga. Kommissionens åsikt är att händelserna under den senare tiden på de
finansiella marknaderna har visat att en sådan bestämmelse är lämplig (t.ex. i fråga om
omfattningen av transaktioner utanför balansräkningen i vissa grupper).

Vad gäller kapitaltäckning (artikel 5 och bilaga I i kommissionens förslag; artikel 6 och bilaga
I i den gemensamma ståndpunkten) ansluter sig den gemensamma ståndpunkten till
parlamentets ändring nr 17 genom att ett förtydligande införs om kooperativa strukturer och
även till ändringarna 39 och 58 som innebär att en del av texten i bilaga I överförs till själva
direktivtexten. Även om rådet i sak är överens med parlamentet om ändring 17, anser det att
det av lagstiftningstekniska skäl är lämpligare att införa den föreslagna ändringen i artikel 5.4
om räckvidd, eftersom den avser ett förtydligande av räckvidden för den extra tillsynen.

Vidare har en redaktionell ändring antagits i den gemensamma ståndpunkten i syfte att
förtydliga texten i direktivets bilaga I punkt I.2 ii. Den ursprungligen föreslagna texten skulle
kunna uppfattas som något tvetydig (särskilt i vissa språkversioner). Även parlamentet
påvisade denna risk och föreslog därför ändring nr 16. I den gemensamma ståndpunkten
anges nu uttryckligen – i överensstämmelse med kommissionens intentioner – att
branschrisker skall täckas av branschkapital enligt bestämmelserna för respektive bransch och
att varje ytterligare underskott på konglomeratsnivå bör täckas av sektoröverskridande
kapital. Dessutom föreslår parlamentet att denna text skall överföras till själva direktivtexten
(ändringarna 16 och 37). Även om den gemensamma ståndpunkten inte följer detta senare
förslag, anser kommissionen att den ändå uppfyller de mål som parlamentet sökt uppnå i och
med att ändringarna 3, 28, 29 and 30 har beaktats.

När det gäller valet av metoder för att beräkna solvenskravet för ett konglomerat enligt bilaga
I går den gemensamma ståndpunkten inte så långt som till att, som parlamentet önskat, ge
finansiella konglomerat full frihet att välja någon av de föreskrivna metoderna förutsatt att
tillsynsmyndigheten godkänner denna (ändring 52). Rådet anser att om en grupp leds av en
reglerad enhet bör medlemsstaterna kunna kräva att beräkningen skall utföras med en viss
metod, särskilt när det i de branschomfattande bestämmelserna för gruppövergripande tillsyn
över reglerade enheter i en medlemsstat föreskrivs att en bestämd metod skall tillämpas, och
även med hänsyn till att alla metoder inte är likvärdiga under alla omständigheter (detta
föreskrivs uttryckligen i bilaga I). Om en grupp inte leds av en reglerad enhet, föreskrivs dock
i bilaga I att medlemsstaterna i princip skall godkänna tillämpningen av vilken som helst av
dessa metoder.
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I den gemensamma ståndpunkten presenteras bestämmelserna om riskkoncentration och
interna transaktioner på ett annat sätt än i kommissionens förslag. Artikel 6 i detta har
nämligen delats upp på en ny artikel 7 om riskkoncentration och en ny artikel 8 om interna
transaktioner. I sak avviker dock inte den gemensamma ståndpunkten från kommissionens
förslag.

Även det centrala innehållet i parlamentets ändring nr 18 har införts i den gemensamma
ståndpunkten genom ett krav på att kommissionen skall utvärdera om gemenskaps-
bestämmelserna om riskkoncentration och interna transaktioner är lämpliga och rapportera om
resultatet samt, om så krävs, överlämna förslag till ny lagstiftning (av lagstiftningstekniska
skäl har alla bestämmelser om kommissionens framtida rapportering sammanförts i en ny
artikel 31). Den gemensamma ståndpunkten går dock inte lika långt som parlamentets förslag,
att samordnaren regelbundet skulle lämna rapport till kommittén för finansiella konglomerat
om hur finansiella konglomerat följt bestämmelserna om riskkoncentration och interna
transaktioner, eftersom ett sådant krav skulle strida mot tillsynsmyndigheternas skyldighet att
behandla lämnad information konfidentiellt. För klarhetens skull har ett särskilt skäl införts i
ingressen i den gemensamma ståndpunkten som erinrar om att tillsynsmyndigheterna omfattas
av en sådan skyldighet.

I artiklarna 5 och 6 i kommissionens förslag återfinns bestämmelser om interna kontroll-
mekanismer och riskhanteringsmetoder. I den gemensamma ståndpunkten har dessa
bestämmelser sammanförts i en ny, separat, artikel 9. I texten beskrivs närmare de principer
som ligger till grund för dessa krav i enlighet med nyligen offentliggjorda internationella
rekommendationer (t.ex. Baselkommitténs ”Internal audit in banks and the supervisor’s
relationship with auditors” från augusti 2001).

Vad gäller förfarandet för utseende av en samordnare, är ordningen för förfarandet vid
beslutsfattandet omvänd i den gemensamma ståndpunkten jämfört med kommissionens
förslag (artikel 7 i kommissionens förslag; artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten).
Enligt den gemensamma ståndpunkten skall samordnaren utses automatiskt på grundval av de
kriterier som föreslagits av kommissionen, men detta beslut kan sedan upphävas enligt en
gemensam överenskommelse mellan de berörda behöriga myndigheterna efter samråd med
det finansiella konglomeratet. Dessutom föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten att
endast en samordnare skall utses och att beslutet om detta skall meddelas det finansiella
konglomeratet (artikel 4.2 i den gemensamma ståndpunkten). I alla dessa frågor ligger den
gemensamma ståndpunkten helt i linje med parlamentets ändringar nr 19, 20, 21 och 22.

Genom en ny bestämmelse i artikel 11.2 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs det
uttryckligen att samordnaren, när det gäller information som redan lämnats till en annan
tillsynsmyndighet, skall vända sig till denna så att dubbelrapportering kan undvikas.
Därigenom stärks och kompletteras i den gemensamma ståndpunkten kravet i artikel 9.2
andra stycket i kommissionens förslag, och det ligger också i linje med parlamentets
ändringar nr 23 och 25. I den gemensamma ståndpunkten anges inte dubbelrapportering
uttryckligen som en av samordnarens uppgifter, eftersom medlemsstaterna i rådet inte finner
att det är någon uppgift i sig och att rapporteringskraven i de flesta medlemsstaterna inte är ett
(odelat) ansvar för tillsynsmyndigheterna. Allt sammanvägt finner kommissionen att den
gemensamma ståndpunkten trots detta fullt ut uppfyller parlamentets intentioner med
ändringarna nr 23 och 25.

I artikel 12 i den gemensamma ståndpunkten, som rör samarbete, har en ytterligare
precisering av begreppet ”affärsstrategier” i kommissionens förslag strukits, vilket är i
enlighet med parlamentets ändring nr 42. Den gemensamma ståndpunkten överensstämmer
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också med avsikten bakom parlamentets ändring nr 24, eftersom möjligheten för de behöriga
myndigheterna att besluta att inte överlämna upplysningar har utgått och möjligheten att
besluta att inte genomföra något samråd visserligen inte har utgått helt men begränsats till väl
definierade exceptionella omständigheter.

Artikel 18 i den gemensamma ståndpunkten avser finansiella konglomerat som är verksamma
inom EU men har ett moderföretag utanför Europeiska unionen. Artikel 18.1 i den gemen-
samma ståndpunkten avviker från artikel 14.1 i kommissionens förslag genom att för-
farandena för underrättelse och invändningar mot en samordnares beslut om att ordningen i
ett tredje land är likvärdig med den inom EU ersätts med ett obligatoriskt samrådsförfarande
där samordnaren är skyldig att beakta den vägledning som lämnas av kommittén för
finansiella konglomerat. Dessutom föreskrivs i artikel 18.3 i den gemensamma ståndpunkten
att medlemsstaterna, om någon likvärdighet inte kan konstateras, skall låta sina behöriga
myndigheter använda alternativa metoder för att säkerställa en tillfredsställande tillsyn över
sådana grupper. Artikel 18.3 i den gemensamma ståndpunkten följer parlamentets ändring nr
26. Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkten, eftersom den kommer att leda till
ett liknande resultat som det ursprungliga förslaget.

I artikel 20 i den gemensamma ståndpunkten behandlas de befogenheter som tilldelas
kommissionen i enlighet med kommittéförfarandet i artikel 21 (artiklarna 16–17 i
kommissionens förslag). Den gemensamma ståndpunkten följer parlamentets ändringar nr 28
och 29 genom att ordalydelsen något skiljer sig från kommissionens förslag. Däremot har en
redaktionell ändring, som föreslagits av parlamentet (nr 27), av lagstiftningstekniska skäl inte
förts in i den gemensamma ståndpunkten (för att undvika upprepning och därför att det inte
krävs några genomförandeåtgärder i strikt mening för direktivet). Vidare kompletterar den
gemensamma ståndpunkten kommissionens förslag med en ytterligare befogenhet i syfte att
öka enhetligheten i tillsynen när det gäller riskkoncentration och interna transaktioner.
Slutligen krävs i den gemensamma ståndpunkten att kommissionen skall samråda med
berörda parter och informera allmänheten innan den överlämnar utkast till ny lagstiftning. När
det gäller detta krav ligger den gemensamma ståndpunkten i linje med syftet med
parlamentets ändring nr 31.

I fråga om artikel 17 i kommissionens förslag om kommittéförfarandet (artikel 21 i den
gemensamma ståndpunkten) föreslår Europaparlamentet ett ytterligare förtydligande av
kommissionens förslag genom införande av två nya skäl i ingressen. Enligt parlamentets
ändring nr 3 skall ett nytt skäl 14a införas, vilket även skett i den gemensamma ståndpunkten.
Däremot har parlamentets önskan att även införa ett skäl som uttryckligen hänvisar till dess
”Lamfalussy-resolution” om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster inte
följts (ändring nr 2). Enligt rådets åsikt skulle ett sådant skäl vara överflödigt och kunna leda
till missförstånd, eftersom det i direktivet föreskrivs ett ”klassiskt” kommittéförfarande.
Slutligen följer den gemensamma ståndpunkten även parlamentets ändring nr 30 med förslag
om att en ny bestämmelse skall införas om att förfarandet i fråga skall upphöra efter fyra år
men kunna förnyas [av lagstiftningstekniska skäl föredrar rådet att ändra artikeln om
kommittéförfarandet (artikel 21.4 i den gemensamma ståndpunkten) i stället för artikeln om
de befogenheter som tilldelas kommissionen (artikel 20 i den gemensamma ståndpunkten)].
Allt sammantaget finner kommissionen att parlamentets vilja att dess roll i lagstiftnings-
processen skall komma till klart uttryck tillfredsställs väl genom att dess ändringar nr 3 och
30 införlivats i den gemensamma ståndpunkten.
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Artiklarna 22.2, 23.2 och 29.4 i den gemensamma ståndpunkten om ändring av de bransch-
specifika bank-, försäkrings- och värdepappersföretagsdirektiven gäller förhindrande av
dubbelräkning av kapital inom en grupp. Den gemensamma ståndpunkten ger uttryck för den
kompromiss som nåddes i rådet mellan de medlemsstater som önskade en striktare och
harmoniserad behandling inom alla finansiella sektorer än vad som föreslagits av
kommissionen och de som förespråkade mindre strikta metoder. Kompromissen i rådet
avviker från vissa av de tekniker och tröskelvärden för avdrag som föreslagits av
kommissionen men respekterar ändå fullt ut syftet med dessa (artiklarna 18.3, 19.3 och 25.5 i
kommissionens förslag). I stort har vissa av de tröskelvärden som gäller för försäkrings-
sektorn höjts jämfört med kommissionens förslag (i princip från 10 till 20 %) liksom även
vissa av de tröskelvärden som gäller för bank- och värdepappersföretagssektorerna (i princip
från 10 till 20 % för innehav i försäkringsorgan), och de olika beräkningsmetoder som anges i
bilaga I till direktivet för finansiella konglomerat kommer också att gälla grupper som är
verksamma inom en sektor för deras kapitalinnehav inom en annan finansiell sektor. Vidare
skall enligt artikel 31 i den gemensamma ståndpunkten kommissionen utan dröjsmål ta
initiativ för att anpassa gemenskapslagstiftningen på detta område till kommande
internationella avtal. Kommissionen finner att den gemensamma ståndpunkten i alla dessa
frågor leder till välavvägda förfaranden och fullt ut förverkligar målen för parlamentets
ändringar nr 34, 44, 46 och 48.

I artikel 29.10 i den gemensamma ståndpunkten har mindre redaktionella ändringar gjorts av
kommissionens förslag om ändring av banklagstiftningen så att de behöriga myndigheterna
ges möjlighet att delta i kontrollen av information som lämnas av en firma med säte i en
annan medlemsstat (artikel 25.8 i kommissionens förslag). Artikeln har inte getts samma
ordalydelse som parlamentets ändring nr 35, men kommissionen anser att de båda
skrivningarna i sak överensstämmer med varandra.

Artiklarna 32 och 33 i den gemensamma ståndpunkten behandlar direktivets genomförande
och ikraftträdande. Skrivningen överensstämmer med den som används i de motsvarande
artiklarna i den befintliga branschlagstiftningen. Dessa artiklar, tillsammans med den nya
artikel 4 om identifiering av finansiella konglomerat, uppnår syftet med parlamentets ändring
nr 36.

Bilaga II i den gemensamma ståndpunkten om riskkoncentration och interna transaktioner
följer slutligen parlamentets ändring nr 36, enligt vilken samordnaren skall fastställa lämpliga
tröskelvärden efter samråd med det finansiella konglomeratet.

3.3 Nya bestämmelser som införts av rådet

I den nya artikel 4 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs ett särskilt angivet förfarande
för att identifiera finansiella konglomerat och för att anmäla en sådan identifiering. Detta
förfarande kommer att skapa bättre insyn i förfarandet för genomförandet av direktivet, både
för de berörda finansiella konglomeraten och för de behöriga myndigheter som medverkar.

I den nya artikel 13 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs krav på erfarenhet och vandel
för företagsledningen i blandade finansiella holdingbolag. Därigenom förtydligar den
gemensamma ståndpunkten de motsvarande bestämmelserna i kommissionens förslag (t.ex.
artikel 18.1 i förslaget).

Den nya artikel 30 i den gemensamma ståndpunkten avser kapitalförvaltningsbolag. Texten
ger uttryck för en kompromiss mellan medlemsstaterna i rådet i syfte att låta sådana företag
omfattas av gruppomfattande tillsyn över finansiella grupper (oavsett om de är verksamma
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inom en sektor eller är finansiella konglomerat). Motivet för detta är att kapitalförvaltnings-
företag skall anses vara enheter inom den finansiella sektorn. Frågan är betydelsefull,
eftersom kapitalförvaltningsföretag efter antagandet av direktivet om ändring av fondföretags-
direktivet (85/611/EEG) kommer att konkurrera direkt med värdepappersföretag som redan
omfattas av gruppomfattande tillsyn (särskilt när det gäller förvaltning av privata portföljer).
Enligt den gemensamma ståndpunkten skall medlemsstaterna besluta om enligt vilka
sektoriella bestämmelser som sådana kapitalförvaltningsföretag skall omfattas av
gruppomfattande tillsyn och kommissionen skall överlämna en rapport om praxis i medlems-
staterna och föreslå ytterligare harmonisering av gemenskapslagstiftningen om så visar sig
nödvändigt.

Enligt artikel 31 i den gemensamma ståndpunkten skall kommissionen överlämna rapporter
om ett antal frågor och, om så krävs, om behovet av ytterligare harmonisering.

Andra nya bestämmelser i den gemensamma ståndpunkten – av mer teknisk natur behandlar
bl.a. identifieringen av den enhet som skall ansvara för att rapportera om riskkoncentration
och interna transaktioner (artiklarna 7 och 8), införandet av ett klart angivet tröskelvärde för
att identifiera betydande interna transaktioner (artikel 8), en ytterligare precisering av vilka
poster som kan omfattas av samordningsavtalet (artikel 11) och ett ytterligare förtydligande
av vilka myndigheter som kan vidta åtgärder för att genomdriva direktivet (sammanfört i en
ny artikel 16).

4- SLUTSATS

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som antogs av rådet den 12 september
2002 följer målen och andan för kommissionens förslag av den 24 april 2001. Kommissionen
finner också att den gemensamma ståndpunkten tar hänsyn till parlamentets viktigaste
önskemål och i nyckelfrågorna följer parlamentets ändringar. Kommissionens åsikt är att den
gemensamma ståndpunkten är välbalanserad, och den hoppas att den gemensamma
ståndpunkten kan godkännas före utgången av detta år i enlighet med tidsplanen i
handlingsplanen för finansiella tjänster, så att en viktig lucka i den finansiella lagstiftningen
inom EU kan åtgärdas.

Kommissionen kan därför rekommendera Europaparlamentet att godkänna denna
gemensamma ståndpunkt.


