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Ændringsforslag 28
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95,

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at Kommissionen kan forelægge et forslag til enten et 
gennemførelsesdirektiv på niveau 2 eller en gennemførelsesforordning på niveau 2, som er 
baseret på dette rammedirektiv.

Ændringsforslag 29
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den nye solvensordning vil føre til 
en endnu bedre beskyttelse af alle parter. 
Det er derfor nødvendigt, at 
medlemsstaterne tildeler finansielle 
tilsynsmyndigheder tilstrækkelige 
ressourcer. Denne forpligtelse suppleres 
af medlemsstaternes fællesskabsretlige 
pligt til fuldt ud at gennemføre direktivet 
og af Domstolens retspraksis og de 
nationale regler for embedsansvar.

Or. de
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Begrundelse

Der findes allerede en fællesskabsretlig pligt til embedsansvar, som er baseret på den 
primære ret (artikel 288, stk. 2 og retsstatsprincippet i henhold til artikel 6 i EU-traktaten 
samt EF-Domstolen (Francovich, MP Travelline og senere afgørelser)).  Det er derfor 
overflødigt med en regulering i et sektorspecifikt direktiv.

Ændringsforslag 30
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er nødvendigt at fremme 
tilsynsmæssig konvergens, ikke blot hvad 
angår tilsynsværktøjer, men også hvad 
angår tilsynspraksis. Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/6/EF, bør spille en væsentlig rolle i 
den henseende og regelmæssigt aflægge 
rapport om fremskridt på området.

(23) Det er nødvendigt at fremme 
tilsynsmæssig konvergens, ikke blot hvad 
angår tilsynsværktøjer, men også hvad 
angår tilsynspraksis. Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/6/EF, bør spille en væsentlig rolle i 
den henseende og regelmæssigt aflægge 
rapport om fremskridt på området. Dette 
udvalg bør gives et retsgrundlag og status 
som juridisk person i en ny forordning, 
der træder i kraft på samme tid som dette 
direktiv for at udføre sine forligs- og 
mæglingsopgaver i tilfælde af konflikter 
mellem tilsynsmyndigheder inden for 
tilsynskollegier.

Or. en

Ændringsforslag 31
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er nødvendigt at fremme 
tilsynsmæssig konvergens, ikke blot hvad 

(23) Det er nødvendigt at fremme 
tilsynsmæssig konvergens, ikke blot hvad 
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angår tilsynsværktøjer, men også hvad 
angår tilsynspraksis. Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/6/EF, bør spille en væsentlig rolle i 
den henseende og regelmæssigt aflægge 
rapport om fremskridt på området.

angår tilsynsværktøjer, men også hvad 
angår tilsynspraksis. Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/6/EF, bør spille en væsentlig rolle i 
den henseende og regelmæssigt aflægge 
rapport om fremskridt på området. Dette 
udvalg bør gives et retsgrundlag og status 
som juridisk person i en ny forordning, 
der træder i kraft på samme tid som dette 
direktiv, og afstemninger med kvalificeret 
flertal bør anvendes til vedtagelse af alle 
afgørelser i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med afstemninger med kvalificeret flertal for hurtigt og konstruktivt at 
kunne træffe beslutninger.

Ændringsforslag 32
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør i tilsynsordningen fastlægges 
dels et risikofølsomhedskrav, der bygger 
på en prospektiv beregning for at sikre, at 
tilsynsmyndighederne kan foretage et 
præcist og rettidigt indgreb 
(solvenskapitalkravet), dels et 
sikkerhedsmæssigt minimumsniveau, som 
de finansielle ressourcer mindst bør 
overholde (minimumskapitalkravet). Begge 
kapitalkrav bør harmoniseres i 
Fællesskabet for at opnå et ensartet 
beskyttelsesniveau for forsikringstagere.

(35) Der bør i tilsynsordningen fastlægges 
dels et risikofølsomhedskrav, der bygger 
på en prospektiv beregning for at sikre, at 
tilsynsmyndighederne kan foretage et 
præcist og rettidigt indgreb 
(solvenskapitalkravet), dels et 
sikkerhedsmæssigt minimumsniveau, som 
de finansielle ressourcer mindst bør 
overholde (minimumskapitalkravet). 
Minimumskapitalkravet bør beregnes på 
en klar og simpel måde og på en sådan 
måde, at beregningen kan gøres til 
genstand for en revision. Den bør svare til 
et beløb i anerkendt basiskapital, under 
hvilket forsikringstagere og begunstigede 
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ville blive udsat for et uacceptabelt højt 
risikoniveau, hvis forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet fik tilladelse til at 
fortsætte sin virksomhed.
Minimumskapitalkravet bør tilknyttes 
solvenskapitalkravet som en procentdel 
heraf, svarende til et konfidensniveau på 
80-90 % over en periode på et år. Begge 
kapitalkrav bør harmoniseres i 
Fællesskabet for at opnå et ensartet 
beskyttelsesniveau for forsikringstagere.

Or. en

Ændringsforslag 33
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er nødvendigt at sikre, at 
egenkapitalen er hensigtsmæssigt fordelt 
inden for koncernen og disponibel til om
fornødent at beskytte forsikringstagerne og 
de begunstigede. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber inden for en 
koncern bør til dette formål have en 
tilstrækkelig egenkapital til at dække deres 
solvenskapitalkrav, medmindre målet om 
beskyttelse af forsikringstagerne og de 
begunstigede effektivt kan opfyldes på 
anden vis. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber inden for en 
koncern bør derfor i nærmere bestemte 
tilfælde have tilladelse til at dække deres 
solvenskapitalkrav med støtte fra 
koncernen ifølge en erklæring fra 
moderselskabet. Med henblik på at vurdere 
behovet for og forberede en eventuel 
kommende revision af ordningen for 
koncernstøtte bør Kommissionen aflægge 
beretning om medlemsstaternes regler og 
tilsynsmyndighedernes praksis på dette 
område.

(70) Det er nødvendigt at sikre, at 
egenkapitalen er hensigtsmæssigt fordelt 
inden for koncernen og disponibel til om 
fornødent at beskytte forsikringstagerne og 
de begunstigede. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber inden for en 
koncern bør til dette formål have en 
tilstrækkelig egenkapital til at dække deres 
solvenskapitalkrav, medmindre målet om 
beskyttelse af forsikringstagerne og de 
begunstigede effektivt kan opfyldes på 
anden vis. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber inden for en 
koncern bør derfor i nærmere bestemte 
tilfælde have tilladelse til at dække deres 
solvenskapitalkrav med støtte fra 
koncernen ifølge en erklæring fra 
moderselskabet. Medlemsstaterne bør af 
hensyn til ligebehandling af alle 
forsikringstagere muliggøre fri 
bevægelighed for aktiver og passiver for 
at gøre det muligt, at solvenskapital og 
anerkendt egenkapital kan 
omstruktureres i en koncern med henblik 
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på koncernstøtte og uden risiko for 
opsættende foranstaltninger. I de 
medlemsstater, hvor denne bevægelighed 
endnu ikke er sikret, bør koncernstøtte i 
en overgangsperiode desuden omfatte de 
instrumenter eller øvrige mekanismer, der 
er nødvendige for at sikre, at midler 
overføres rettidigt. Medlemsstaterne sikrer 
også, at krav, som skyldes forpligtelser 
som følge af koncernstøtte, behandles på 
tilsvarende måde som forsikringskrav.
Med henblik på at vurdere behovet for og 
forberede en eventuel kommende revision 
af ordningen for koncernstøtte bør 
Kommissionen aflægge beretning om 
medlemsstaternes regler og 
tilsynsmyndighedernes praksis på dette 
område.

Or. en

Begrundelse

Ordningerne for koncerntilsyn og –støtte bør gennemføres på et generelt økonomisk 
grundlag, som gør det muligt at gennemføre overførsler inden for koncernen. Koncernstøtte 
med henblik på at opfylde minimumskapitalkravet kan ske på andre måder end ved overførsel 
af midler, f.eks. en nedbringelse af passiver, og det er derfor nødvendigt, at solvenskapitalen 
kan omstruktureres for at opfylde kravene. I nogle medlemsstater kan der for øjeblikket være 
nogle juridiske hindringer eller usikkerhed med hensyn til overførsler, som der i mellemtiden 
kan indføres supplerende garantier for.  Dette bør dog ikke være fremgangsmåden på lang 
sigt. Det bør understreges, at rangordningen af koncernstøtte bør svare til 
forsikringstagernes krav i forbindelse med likvidation eller andre administrative procedurer.

Ændringsforslag 34
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 87 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87a) Tilsynsmyndighedernes fejl i form 
af grov uagtsomhed eller ond tro bør 
anfægtes i overensstemmelse med 
Domstolens dom i de forenede sager C-
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6/90 og C-9/90 Francovich [1991] I-5357. 
Tilsynsstandarder er i sidste ende 
medlemsstaternes ansvar, og alle 
medlemsstater bør sikre, at 
forsikringstagere enten fra denne eller 
andre medlemsstater på behørig vis 
beskyttes i henhold til national lovgivning 
mod tab, der er opstået som følge af en 
tilsynsmyndigheds grove uagtsomhed eller 
onde tro. For undgå tvivl anses det ikke 
for hensigtsmæssigt at lade sektoren 
betale (direkte eller indirekte) for 
tilsynsfejl, hvis tilsynsmyndighederne er 
finansieret via et bidrag fra sektoren. 

Or. en

Ændringsforslag 35
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 95 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(95a) Som følge af at 
forsikringsvirksomhed i stigende grad er 
af grænseoverskridende karakter, er det 
nødvendigt at vurdere 
forsikringsgarantiens funktion i hele 
Europa under hensyntagen til 
tilsynsstrukturer. Dette igangværende 
arbejde vil blive foretaget uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, idet de nye 
solvenskrav i sig selv vil give et højere 
harmoniseret beskyttelsesniveau for 
forsikringstagere.

Or. en

Begrundelse

Dette er et spørgsmål, som bør præciseres. Det er hensigtsmæssigt på dette tidspunkt at have 
åbenhed omkring forsikringsgarantiordninger i hele Europa. Disse ordninger er et 
supplement til solvens II-direktivet, som allerede sikrer et højt og harmoniseret 
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beskyttelsesniveau for forsikringstagere.

Ændringsforslag 36
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
forsikringsselskaber, hvis årlige 
præmieindtægter ikke overstiger 5 mio. 
EUR, jf. dog artikel 5-10.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse de 
første tre år efter tidspunktet i artikel 310, 
stk. 1, på forsikringsselskaber, hvis årlige 
præmieindtægter ikke overstiger 5 mio. 
EUR, jf. dog artikel 5-10.

2. Hvis det i stk. 1 anførte beløb 
overskrides i tre på hinanden følgende år, 
finder dette direktiv anvendelse fra det 
fjerde år.

Or. de

Begrundelse

Det er principielt hensigtsmæssigt at undtage små virksomheder. Man bør dog først fastsætte 
og gennemføre lettelserne i henhold til proportionalitetsprincippet. Det er derfor 
hensigtsmæssigt i de første tre år at bevare tærsklen. Derefter vil proportionalitetsreglerne 
være blevet konsolideret, og virksomhederne vil have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de 
nye regler. De små forsikringsselskaber vil også på langt sigt have solvens II-
kvalitetsstandarden.

Ændringsforslag 37
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne erkender en ret til 
erstatning for forsikringstagere, som 
finansieres af medlemsstaterne selv, i 
tilfælde af grov uagtsomhed eller ond tro 
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fra tilsynsmyndighedernes side.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå ensartethed i hele EU.

Ændringsforslag 38
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de i dette 
direktiv fastsatte krav håndhæves på en 
måde, der står i et rimeligt forhold til arten, 
kompleksiteten og omfanget af de risici, 
der knytter sig til et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs virksomhed.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de i dette 
direktiv fastsatte krav håndhæves på en 
måde, der står i et rimeligt forhold til arten, 
kompleksiteten og omfanget af de risici, 
der knytter sig til et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs virksomhed, selv 
om det pågældende selskab ikke er 
afgørende for markedets samlede 
finansielle stabilitet.

Or. en

Begrundelse

Alle selskaber bør reguleres – uanset deres størrelse, idet følgerne af en mangel ikke altid er 
proportionale med størrelsen, men afhænger af typen de forsikringer, som et selskab tegner, 
og det geografiske område for deres aktiviteter. 

Ændringsforslag 39
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I dette afsnit 1 forstås ved "funktion” 
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evnen til at varetage bestemte former for 
opgaver. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne kan selv 
afgøre, hvordan de i enkeltheder vil 
gennemføre ledelseskravene i artikel 43, 
45, 46 og 47.

Or. de

Begrundelse

Man bør i anvendelsen af de nye regler for den interne risikostyring nøje følge 
proportionalitetsprincippet og give forsikringsselskaberne tilstrækkelig handlefrihed. Det er 
nødvendigt med en definition for retligt at sikre dette.

Ændringsforslag 40
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Minimumskapitalkravet beregnes i 
overensstemmelse med følgende 
principper:

1. Minimumskapitalkravet kalibreres som 
en procentdel af forsikringsmæssige 
hensættelser, der er baseret på 33 % af det 
seneste solvenskapitalkrav, som 
tilsynsmyndigheden har godkendt, der 
svarer til et konfidensniveau på 80 % over 
en periode på et år; Herudover beregnes 
den desuden i overensstemmelse med 
følgende principper:

Or. en
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Ændringsforslag 41
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) minimumskapitalkravet kalibreres til 
den Value-at-Risk, der knytter sig til et 
forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
basiskapital ved et konfidensniveau på 80-
90 % over en periode på et år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsikrings- og genforsikringsselskaber 
beregner minimumskapitalkravet mindst 
hvert kvartal og indberetter resultatet af 
denne beregning til tilsynsmyndighederne.

2. Forsikrings- og genforsikringsselskaber 
beregner minimumskapitalkravet mindst 
hvert år og indberetter resultatet af denne 
beregning til tilsynsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 43
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilsynsmyndighederne har ret til at 
anmode om, at de hyppigere får forelagt 
beregninger af minimumskapitalkrav, 
men ikke hyppigere end hvert kvartal.



AM\721383DA.doc 13/21 PE405.906v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 44
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det beregnes på en klar og simpel måde 
og på en sådan måde, at beregningen kan 
gøres til genstand for en revision.

a) det beregnes på en klar og simpel måde, 
der er forståelig for alle berørte parter, og 
på en sådan måde, at beregningen kan 
gøres til genstand for en revision og kan 
udføres til enhver tid.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af minimumskapitalkravet bør være forståelig ikke kun for den pågældende 
tilsynsmyndighed, men for alle berørte parter (f.eks. advokater og andre kompetente 
myndigheder), og den bør ikke være indviklet, idet enhver manglende opfyldelse af 
minimumskapitalkravet vil føre til en inddragelse af tilladelsen, og det kan blive nødvendigt 
med at dokumentere den over for domstolene.

Ændringsforslag 45
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den absolutte nedre grænse for 
minimumskapitalkravet er 1 000 000 EUR
for skadesforsikrings- og 
genforsikringsselskaber og 2 000 000 EUR 
for livsforsikringsselskaber.

d) den absolutte nedre grænse for 
minimumskapitalkravet er 3 000 000 EUR
for livsforsikringsselskaber, 
skadesforsikrings- og 
genforsikringsselskaber.

Or. en
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Begrundelse

Det absolutte beløb for minimumskapitalkravet er blevet sat forskelligt for livs- og 
skadeforsikringsselskaber, men hverken deres karakter eller deres risikoprofil kan bruges som 
argument for den ovennævnte forskel. Det absolutte beløb for minimumskapitalkravet er 
desuden blevet sat til et meget lavt niveau, som ikke er i overensstemmelse med de nuværende 
forhold. En forhøjelse til 3 000 000 EUR lader til at være mere passende. 

Ændringsforslag 46
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv
Artikel 127 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) den beregnes uafhængig af 
solvenskapitalkravet.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af minimumskapitalkravet bør ikke være afhængig af solvenskapitalkravet, da 
dette ville gør det mere indviklet og mindre effektivt, idet solvenskapitalkravet vil blive 
beregnet årligt, mens minimumskapitalkravet vil blive beregnet kvartalsvist.

Ændringsforslag 47
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 130 – stk. 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndigheder kan tage hensyn til 
følgerne for kapitalforvaltning af frivillige 
adfærdskodekser og 
gennemsigtighedskrav, som overholdes af 
de relevante institutioner, der handler 
med uregulerede og alternative 
instrumenter.

Or. en
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Begrundelse

Dette er et spørgsmål, som bør præciseres. Tilsynsmyndigheder vil ikke tage hensyn til, 
hvorvidt institutionerne bruger kodekser, men vil tage hensyn til de kodekser, der bruges, og 
deres følger for forsikringsselskabernes kapitalforvaltning.

Ændringsforslag 48
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Artikel 130 – stk. 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndigheder bør tage hensyn til, 
om de relevante institutioner, der handler 
med uregulerede eller alternative 
instrumenter, overholder frivillige 
adfærdskodekser, navnlig om 
gennemsigtighed over for 
tilsynsmyndigheder, investorer og den 
brede offentlighed.

Or. en

Begrundelse

Alle tilsynsmyndigheder i EU bør tage hensyn til, at der i et investeringsselskab eller –
instrument følges adfærdskodekser. En adfærdskodeks om gennemsigtighed er den vigtigste, 
og vi bør derfor være opmærksomme på, at der er forskellige niveauer/dimensioner af 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 49
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 142 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forsikrings- eller genforsikringsselskab 
skal i forbindelse med litra c) være bundet 
af sin beregning af minimumkapitalkravet 
i overensstemmelse med stk. 1 og 2 i 
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denne artikel, medmindre beregningen 
tydeligvis viser sig at være forkert.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at undgå unødvendige retlige tvister om beregningen af minimumskapitalkravet i 
tilfælde af, at et minimumskapitalkrav ikke overholdes.

Ændringsforslag 50
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 234 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den primære kilde til koncernstøtte er 
egne midler, der overføres fra 
moderselskabet til dets datterselskab; i 
tilfælde af, at der kan ydes koncernstøtte 
fra midler, som findes i et datterselskab, 
indføres juridisk bindende aftaler eller 
andre mekanismer for at muliggøre 
overførsel af anerkendt egenkapital.

Or. en

Ændringsforslag 51
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 237 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncernstøtten består af en erklæring til 
den koncerntilsynsførende i et juridisk 
bindende dokument, hvormed man 
forpligter sig til at overføre anerkendt 
egenkapital som omhandlet i artikel 98, 
stk. 5.

2. Koncernstøtten består af en erklæring til 
tilsynskollegiet via den 
koncerntilsynsførende herunder om 
nødvendigt dokumentation for juridisk 
bindende instrumenter, hvormed man 
forpligter sig til at overføre anerkendt 
egenkapital som omhandlet i artikel 98, 
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stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Meddelelser om koncernstøtte vedrører hele koncernen og bør derfor meddeles til kollegiet. 
Nedbringelse af passiver er anden måde at yde koncernstøtte på.

Ændringsforslag 52
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 237 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at dokumentet indeholdende erklæringen 
om koncernstøtte opfylder alle krav i den 
for moderselskabet gældende lovgivning 
for at blive anerkendt som en retlig 
forpligtelse, og at ethvert søgsmål ved en 
retlig eller administrativ instans ikke har 
opsættende virkning.

c) at dokumentet indeholdende erklæringen 
om koncernstøtte og ethvert nødvendigt 
ledsagende instrument opfylder alle krav i 
henhold til bindende lovgivning i 
medlemsstaten for det selskab, der 
forpligter sig til koncernstøtte, og at 
ethvert søgsmål ved en retlig eller 
administrativ instans ikke har opsættende 
virkning, og indeholder en fastsættelse af 
en koncernstøtte op til den øvre grænse i 
den seneste erklæring, eller i givet fald i 
henhold til artikel 244, stk. 1, og en 
rangorden, der svarer til den for 
forsikringstageres krav, i forbindelse med 
sanering, sammensætning, overdragelse, 
overtagelse eller enhver anden 
administrativ procedure.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at gennemføre koncernstøtten, som omfatter yderligere overgangsbestemmelser i 
tilfælde af retlig usikkerhed (se betragtning 70) og fastsættelse af en rangorden for 
koncernstøtte.
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Ændringsforslag 53
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 240 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan ydes koncernstøtte på grundlag 
af anerkendt egenkapital, der er til rådighed 
i moderselskabet eller i et datterselskab, 
dog kun såfremt den anerkendte 
egenkapital i det pågældende 
datterselskab, hvis det er et forsikrings-
eller genforsikringsselskab, overstiger 
dets minimumskapitalkrav.
Tilsynsmyndigheden, der har godkendt 
dette datterselskab, forhindrer ikke 
overførslen af sådan overskydende 
anerkendt egenkapital.

2. Der kan ydes koncernstøtte på grundlag 
af anerkendt egenkapital, der er til rådighed 
i moderselskabet eller i et datterselskab, 
hvis moderselskabet rimeligt 
fyldestgørende over for den 
koncerntilsynsførende dokumenterer, at 
der i koncernen er tilstrækkelig anerkendt 
egenkapital, der med al rimelig antagelse 
nemt kan overføres. Hvis datterselskabet 
er et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab, kan støtten ikke 
gives fra dette datterselskab i det omfang, 
at dette ville medføre, at datterselskabet 
ikke kan opfylde minimumkapitalkravet.
Tilsynsmyndigheden, der har godkendt 
dette datterselskab, forhindrer ikke 
overførslen af midler fra dette 
datterselskab i forbindelse med 
gennemførelse af en anmodning om 
garanti for koncernstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 54
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 244

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Datterselskaber af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab: reduktion af 
koncernstøtten

Datterselskaber af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab: ligebehandling

1. Når moderselskabet og den 
koncerntilsynsførende modtager flere 
anmodninger om overførsel af anerkendt 
egenkapital i overensstemmelse med 

1. Når moderselskabet modtager flere 
anmodninger om overførsel af anerkendt 
egenkapital i overensstemmelse med 
artikel 238 eller 239, og moderselskabet 
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artikel 238 eller 239 og koncernen ikke har 
tilstrækkelig anerkendt egenkapital til at 
imødekomme samtlige anmodninger, 
reduceres de beløb, der er fastsat i de 
senest accepterede erklæringer, i det 
nødvendige omfang.

ikke har tilstrækkelig anerkendt 
egenkapital til at imødekomme samtlige 
anmodninger, finder følgende 
bestemmelser anvendelse:

(a) alle forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, som er 
datterselskaber af moderselskabet, bliver 
holdt samlet ansvarlige, sammen med 
moderselskabet for de beløb, der er fastsat 
i de senest accepterede erklæringer, med 
hensyn til et datterselskab, der er 
underlagt reglerne i artikel 236-241 

Reduktionen beregnes for hvert 
datterselskab med henblik på at sikre, at 
der for hvert af disse anvendes samme 
forhold mellem summen af dets 
tilgængelige aktiver og enhver overførsel 
fra koncernen på den ene side og mellem 
summen af dets forsikringsmæssige 
hensættelser og dets minimumskapitalkrav 
på den anden side.

(b) beløbene i litra a) reduceres i det 
nødvendige omfang. Reduktionen beregnes 
for hvert datterselskab med henblik på at 
sikre, at der for hvert af disse anvendes 
samme forhold mellem summen af dets 
tilgængelige aktiver og enhver overførsel 
fra koncernen på den ene side og mellem 
summen af dets forsikringsmæssige 
hensættelser og dets minimumskapitalkrav 
på den anden side.

2. Medlemsstaterne påser, at forpligtelser 
som følge af forsikringsaftaler, som 
moderselskabet har indgået, ikke 
favoriseres i forhold til forpligtelser som 
følge af forsikringsaftaler, der er indgået et 
datterselskab, der er underlagt reglerne i 
artikel 236-241.

2. Medlemsstaterne påser uanset artikel 
277, at forpligtelser som følge af 
forsikringsaftaler, som moderselskabet har 
indgået, ikke favoriseres i forhold til 
forpligtelser som følge af 
forsikringsaftaler, der er indgået et 
datterselskab, der er underlagt reglerne i 
artikel 236-241.

Or. en

Ændringsforslag 55
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Artikel 262 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I tilfælde af at et holdingselskab eller 
et moderselskab ikke overholder 
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koncernstøttens krav, vurderer den 
koncerntilsynsførende også på 
anmodning af andre tilsynsmyndigheder 
situationen og beslutter i givet fald, at 
tilsynet på koncernbasis bringes til ophør.

Or. en

Begrundelse

Hvis kravene til koncernstøtte ikke overholdes, bør ansøgningen om denne mekanisme 
trækkes tilbage. Selv om den koncerntilsynsførende skulle gøre dette, bør man respektere 
rollen for alle de tilsynsmyndigheder, som deltager i koncerntilsynet.

Ændringsforslag 56
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 304 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 1 og under henvisning til 
beslutningstagningsproceduren i 
betragtning 23 og artikel 251, stk. 4, gives 
Det Europæiske Tilsynsudvalg for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger status 
som juridisk person i en forordning, der 
træder i kraft på samme tid som dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 57
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Artikel 304 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uanset stk. 1 og under henvisning til 
beslutningstagningsproceduren i artikel 
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251, stk. 4, gives Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger status 
som juridisk person i en forordning, der 
træder i kraft på samme tid som dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 58
Titus Corlăţean

Forslag til direktiv
Artikel 304 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Alle afgørelser, som Det Europæiske 
Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
træffer i forbindelse med dette direktiv, 
træffes med kvalificeret flertal.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med afstemninger med kvalificeret flertal for hurtigt og konstruktivt at 
kunne træffe beslutninger.
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