
AM\721383SV.doc PE405.906v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för rättsliga frågor

2007/0143(COD)

7.5.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
28 - 58

Förslag till yttrande
Sharon Bowles
(PE404.605v01-00)

om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande 
och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning)

Förslag till direktiv
(KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))



PE405.906v01-00 2/21 AM\721383SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\721383SV.doc 3/21 PE405.906v01-00

SV

Ändringsförslag 28
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 47.2 och 55,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 47.2, 55 och 95,

Or. en

Motivering

Denna förändring gör att kommissionen alltid kan föreslå antingen genomförandedirektiv på 
nivå 2 eller genomförandeförordningar på nivå 2 grundat på detta ramdirektiv.

Ändringsförslag 29
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Beaktandeled 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Det nya solvenssystemet kommer att 
ge alla berörda ett ännu bättre skydd. 
Därför är det nödvändigt att 
medlemsstaterna ger 
tillsynsmyndigheterna tillräckliga 
resurser. Denna förpliktelse kompletteras 
av gemenskapsrättens krav på att 
medlemsstaterna helt och fullt införlivar 
direktiven samt av EG-domstolens 
rättspraxis och av nationella 
bestämmelser om tjänsteansvar.

Or. de
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Motivering

Ett gemenskapsrättslig krav på ”tjänseansvar” finns redan enligt primärrätten (artikel 288.2 
och rättsstatsprincipen enligt artikel 6 i EU-fördraget och EG-domstolens mål (Francovich, 
MP Travelline och följdbeslut)). En reglering i ett sektorsspecifikt direktiv är därför 
överflödig.

Ändringsförslag 30
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är nödvändigt att främja 
enhetlighet i tillsynen, inte bara i fråga om 
dess redskap utan också när det gäller dess 
praxis. Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner, som inrättades genom 
kommissionens beslut 2004/6/EG bör spela 
en viktig roll i detta avseende och 
regelbundet rapportera om den utveckling 
som skett.

(23) Det är nödvändigt att främja 
enhetlighet i tillsynen, inte bara i fråga om 
dess redskap utan också när det gäller dess 
praxis.  Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner, som inrättades genom 
kommissionens beslut 2004/6/EG bör spela 
en viktig roll i detta avseende och 
regelbundet rapportera om den utveckling 
som skett. För att kunna fullgöra sina 
uppgifter som medlare och skiljedomare i 
fall av konflikter mellan 
tillsynsmyndigheter inom 
tillsynsmyndighetskollegiet bör denna 
kommitté ges en rättslig grund och bli en 
juridisk person enligt en ny förordning 
som träder i kraft samtidigt som det här 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 31
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är nödvändigt att främja (23) Det är nödvändigt att främja 
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enhetlighet i tillsynen, inte bara i fråga om 
dess redskap utan också när det gäller dess 
praxis. Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner, som inrättades genom 
kommissionens beslut 2004/6/EG bör spela 
en viktig roll i detta avseende och 
regelbundet rapportera om den utveckling 
som skett.

enhetlighet i tillsynen, inte bara i fråga om 
dess redskap utan också när det gäller dess 
praxis.  Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner, som inrättades genom 
kommissionens beslut 2004/6/EG bör spela 
en viktig roll i detta avseende och 
regelbundet rapportera om den utveckling 
som skett. Denna kommitté bör ges en 
rättslig grund och bli en juridisk person 
enligt en ny förordning som träder i kraft 
samtidigt som det här direktivet.
Kvalificerad majoritet bör krävas vid 
omröstningar om alla beslut, i enlighet 
med det här direktivet.

Or. en

Motivering

För att beslut ska kunna fattas snabbt och på det mest konstruktiva sättet är det nödvändigt 
med kvalificerad majoritet vid omröstningar.

Ändringsförslag 32
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Tillsynsordningen bör innefatta ett 
riskkänsligt krav, baserat på en prospektiv 
beräkning för att säkerställa korrekta 
ingripanden i god tid av 
tillsynsmyndigheterna 
(solvenskapitalkravet) och en miniminivå 
för säkerheten som de finansiella 
resurserna inte får underskrida 
(minimikapitalkravet). Båda dessa 
kapitalkrav bör harmoniseras inom hela 
gemenskapen så att en enhetlig skyddsnivå 
för försäkringstagarna kan uppnås.

(35) Tillsynsordningen bör innefatta ett 
riskkänsligt krav, baserat på en prospektiv 
beräkning för att säkerställa korrekta 
ingripanden i god tid av 
tillsynsmyndigheterna 
(solvenskapitalkravet) och en miniminivå 
för säkerheten som de finansiella 
resurserna inte får underskrida 
(minimikapitalkravet).  
Minimikapitalkravet bör beräknas på ett 
tydligt och enkelt sätt, och vidare på ett 
sådant sätt att beräkningen är möjlig att 
granska. Det bör motsvara 
medräkningsbart primärkapital till ett 
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belopp under vilket försäkrings- och 
förmånstagare skulle exponeras för en 
oacceptabel risknivå om det berörda
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
tilläts fortsätta sin verksamhet. 
Minimikapitalkravet bör kopplas till 
solvenskapitalkravet som en procentsats 
av detta senare krav, och motsvara en 
konfidensnivå på 80–90 procent för en 
ettårsperiod. Båda dessa kapitalkrav bör 
harmoniseras inom hela gemenskapen så 
att en enhetlig skyddsnivå för 
försäkringstagarna kan uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 33
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det är nödvändigt att säkerställa att 
kapitalbasen fördelas på ett lämpligt sätt 
inom gruppen och att den är tillgänglig för 
att skydda alla försäkrings- och 
förmånstagare oavsett var behovet 
uppkommer. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag inom en grupp bör 
därför ha tillräcklig kapitalbas för att täcka 
sitt solvenskapitakrav, om inte målet att 
skydda försäkrings- och förmånstagare på 
annat sätt kan uppnås effektivt.
Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
inom en grupp bör därför under särskilda 
omständigheter ha tillåtelse att täcka sitt 
solvenskapitalkrav med grupptillskott som 
deras moderföretag utfäst. För att bedöma 
behovet av och förbereda en eventuell 
framtida ändring av 
grupptillskottsordningen bör 
kommissionen rapportera om 
medlemsstaternas bestämmelser och 
tillsynsmyndigheternas praxis på detta 

(70) Det är nödvändigt att säkerställa att 
kapitalbasen fördelas på ett lämpligt sätt 
inom gruppen och att den är tillgänglig för 
att skydda alla försäkrings- och 
förmånstagare oavsett var behovet 
uppkommer. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag inom en grupp bör 
därför ha tillräcklig kapitalbas för att täcka 
sitt solvenskapitakrav, om inte målet att 
skydda försäkrings- och förmånstagare på 
annat sätt kan uppnås effektivt. 
Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
inom en grupp bör därför under särskilda 
omständigheter ha tillåtelse att täcka sitt 
solvenskapitalkrav med grupptillskott som 
deras moderföretag utfäst. För att erbjuda 
alla försäkringstagare samma skydd bör 
medlemsstaterna tillåta fri rörlighet för 
tillgångar och skulder så att det blir 
möjligt att omstrukturera solvenskapital 
och medräkningsbar kapitalbas inom en 
grupp med syfte att ge grupptillskott, utan 
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område. risk för suspensiva åtgärder. I de 
medlemsstater där sådan fri rörlighet 
ännu inte är garanterad bör 
grupptillskottet under interimsperioden 
även omfatta dessa instrument eller andra 
mekanismer som krävs för att i god tid 
överföra medel. Medlemsstaterna ska 
också se till att fordringar som uppstår på 
grund av grupptillskottsåtaganden 
behandlas på samma sätt som 
försäkringsfordringar. För att bedöma 
behovet av och förbereda en eventuell 
framtida ändring av 
grupptillskottsordningen bör 
kommissionen rapportera om 
medlemsstaternas bestämmelser och 
tillsynsmyndigheternas praxis på detta 
område.

Or. en

Motivering

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Ändringsförslag 34
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 87a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87a) Tillsynsmyndigheters misstag 
genom grov oaktsamhet eller uppsåt bör 
vara åtalbara, i linje med EG-domstolens 
avgörande i de förenade fallen C-6/90 och 
C-9/90 Francovich [1991] I-5357. 
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Tillsynsstandarder är medlemsstaternas 
yttersta ansvar och varje medlemsstat 
måste därför se till att försäkringstagarna, 
både från medlemsstaten i fråga och från 
andra medlemsstater, enligt nationell 
lagstiftning har ett adekvat skydd mot 
förluster som uppstått på grund av grov 
oaktsamhet eller uppsåt från 
tillsynsmyndighetens sida. För att undvika 
tveksamheter: när tillsynsmyndigheter 
finansieras via näringslivsorgan är det 
olämpligt att näringslivet betalar (direkt 
eller indirekt) för misstag i 
tillsynsverksamheten. 

Or. en

Ändringsförslag 35
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 95a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(95a) Eftersom försäkringsverksamhet 
blir alltmer gränsöverskridande till sin 
karaktär är det nödvändigt att verka för 
att få fram garantisystem för 
försäkringssektorn i hela EU, som tar 
hänsyn till tillsynsstrukturerna. Detta 
arbete kommer att pågå utanför det här 
direktivets räckvidd, eftersom nya 
solvenskrav i sig kommer att ge 
försäkringstagarna ett harmoniserat 
skydd på hög nivå.

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande. Det är lämpligt att på detta stadium arbeta förutsättningslöst på 
garantisystem för försäkringssektorn i hela EU. Dessa system kompletterar Solvens 
II-direktivet som redan garanterar försäkringstagarna ett gott och harmoniserat skydd.
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Ändringsförslag 36
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artiklarna 5–10 ska 
detta direktiv inte tillämpas på försäkrings-
företag vilkas årliga premieinkomster inte 
överstiger fem miljoner euro.

1. Utan att det påverkar artiklarna 5–10 ska 
detta direktiv under de tre första åren efter 
den i artikel 310.1 nämnda tidpunkten 
inte tillämpas på försäkringsföretag vilkas 
årliga premieinkomster inte överstiger fem 
miljoner euro.

2. Om det belopp som anges i punkt 1 
överskrids under tre på varandra följande 
år, ska detta direktiv tillämpas från och 
med det fjärde året.

Or. de

Motivering

Att först och främst undanta små företag är i princip vettigt. Lättnader genom tillämpning av 
proportionalitetsprincipen måste dock först slås fast och genomföras. Därför är det bättre att 
behålla tröskeln under tre år till en början. Efter den tiden har proportionalitetsprincipen 
blivit det normala och företagen har haft tillräcklig tid att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna. På längre sikt kommer också små försäkringsföretag att vilja uppfylla 
kvalitetsstandarderna i Solvens II.

Ändringsförslag 37
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska erkänna 
försäkringstagarnas rätt till ersättning, 
som finansieras av medlemsstaterna 
själva, i fall av grov oaktsamhet eller 
uppsåt från tillsynsmyndigheternas sida. 
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Or. en

Motivering

För att skapa likhet i hela unionen.

Ändringsförslag 38
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att kraven i 
detta direktiv tillämpas på ett sätt som står i 
proportion till arten, komplexiteten och 
omfattningen av de inneboende riskerna i 
varje försäkrings- eller 
återförsäkringsföretags verksamhet.

3. Medlemsstaterna ska se till att kraven i 
detta direktiv tillämpas på ett sätt som står i 
proportion till arten, komplexiteten och 
omfattningen av de inneboende riskerna i 
varje försäkrings- eller 
återförsäkringsföretags verksamhet även 
om det berörda företaget inte är 
avgörande för marknadens generella 
stabilitet.

Or. en

Motivering

All verksamhet måste regleras – oberoende av storlek, eftersom effekten av en konkurs inte 
alltid är proportionell mot storleken, utan beror av vilken typ av försäkringar som ett företag 
sysslar med och var företaget är verksamt geografiskt.

Ändringsförslag 39
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 41  led 1 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av denna punkt avses 
med ”funktion” möjligheten att 
genomföra vissa praktiska uppgifter. Hur 
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försäkrings- och återförsäkringsföretag i 
detalj lever upp till kraven på 
företagsstyrning i artiklarna 43, 45, 46 
och 47 överlåts åt företagens egna 
avgöranden.

Or. de

Motivering

Tillämpningen av nya bestämmelser för den interna riskhanteringen ska strikt följa 
proportionalitetsprincipen och ge försäkringsföretagen tillräckligt handlingsutrymme. För att 
rättsligt garantera detta måste det finnas en motsvarande definition.

Ändringsförslag 40
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Minimikapitalkravet ska beräknas enligt 
följande principer:

1. Minimikapitalkravet ska kalibreras som 
en procentsats av de tekniska 
avsättningarna, baserade på 33 procent av 
det senaste solvenskapitalkrav som 
godkänts av tillsynsmyndigheten, och 
motsvara en konfidensnivå på 80 procent 
för en ettårsperiod. Det ska dessutom 
beräknas enligt följande principer:

Or. en

Ändringsförslag 41
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Nivån på minimikapitalkravet ska 
kalibreras till ett värde för Value-at-risk 
med ett konfidensintervall på 80–90 % för 

utgår
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en ettårsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska beräkna minimikapitalkravet minst en 
gång per kvartal och rapportera resultaten 
av denna beräkning till 
tillsynsmyndigheterna.

2. Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska beräkna minimikapitalkravet minst en 
gång per år och rapportera resultaten av 
denna beräkning till tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 43
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att 
begära att få beräkningarna av 
minimikapitalkravet oftare, dock inte 
oftare än varje kvartal. 

Or. en
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Ändringsförslag 44
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det ska beräknas på ett klart och enkelt 
sätt och så att det möjlighet till revision av 
beräkningen säkerställs.

a) Det ska beräknas på ett klart och enkelt 
sätt som är begripligt för alla intressenter 
och så att beräkningen kan granskas och 
genomföras när som helst.

Or. en

Motivering

Beräkningen av minimikapitalkravet måste vara tydlig, inte bara för tillsynsmyndigheten utan 
för alla intressenter (t.ex. advokater och andra behöriga instanser) och bör inte vara 
invecklad, eftersom varje brott mot minimikapitalkravet medför indragning av licensen, och 
det kan finnas behov av att få stöd inför domstol.

Ändringsförslag 45
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det får under inga omständigheter 
underskrida 1 000 000 euro för skade- och 
återförsäkringsföretag eller 2 000 000 euro 
för livförsäkringsföretag.

d) Det får under inga omständigheter 
underskrida 3 000 000 euro för 
livförsäkringsföretag samt skade- och 
återförsäkringsföretag.

Or. en

Motivering

Minimikapitalkravets absoluta belopp har satts till olika nivåer för livförsäkringsföretag och 
andra försäkringsföretag, men varken företagens karaktär eller riskprofil motiverar denna 
skillnad. Dessutom har den absoluta nivån satts mycket lågt, vilket inte är i linje med måttets 
nuvarande status. En ökning till 3 000 000 EUR verkar lämpligare. 
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Ändringsförslag 46
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 127 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) det ska beräknas oberoende av 
solvenskapitalkravet.

Or. en

Motivering

Beräkningen av minimikapitalkravet bör inte vara nära knuten till solvenskapitalkravet, då 
detta skulle öka komplexiteten samtidigt som effektiviteten skulle minska eftersom 
solvenskapitalkravet beräknas en gång per år medan minimikapitalkravet beräknas varje 
kvartal.

Ändringsförslag 47
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 130 – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna kan ta hänsyn till 
hur tillämpningen av frivilliga koder för 
uppförande och överblickbarhet påverkar 
förvaltningen av tillgångarna i de 
relevanta institutioner som handlar med 
oreglerade eller alternativa 
investeringsinstrument.

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande. Tillsynsmyndigheterna kommer inte att ta hänsyn till huruvida 
institutionerna använder dessa koder, men kommer att ta hänsyn till de koder, om några alls, 
som faktiskt används och vilka effekter de får för försäkringsföretagens förvaltning av 
tillgångarna.
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Ändringsförslag 48
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 130 – punkt 4 – stycke 5 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna bör ta hänsyn till 
huruvida de relevanta institutioner som 
handlar med oreglerade eller alternativa 
investeringsinstrument tillämpar frivilliga 
uppförandekoder, särskilt rörande 
överblickbarhet gentemot 
tillsynsmyndigheter, investerare och 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Om värdepappersföretag och investeringsinstrument tillämpar uppförandekoder, bör det 
alltid beaktas av alla tillsynsmyndigheter inom EU. Uppförandekoder gällande 
överblickbarhet är de viktigaste, och därför bör vi notera att det finns olika 
nivåer/dimensioner av överblickbarhet.

Ändringsförslag 49
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 142 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkt c ska ett försäkrings-
eller återförsäkringsföretag vara bundet 
av sin beräkning av minimikapitalkravet i 
enlighet med punkterna 1 och 2 i denna 
artikel, om inte denna beräkning kan 
bevisas vara uppenbart felaktig.

Or. en
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Motivering

För att hindra onödiga rättsliga krav baserade på beräkningen av minimikapitalkravet i 
händelse av brott mot detta krav.

Ändringsförslag 50
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 234 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den viktigaste formen av 
grupptillskott är överföringar av egna 
medel från moderföretag till dotterföretag. 
Om grupptillskott utnyttjas genom 
tillgångar som finns i ett dotterföretag, 
ska det finnas rättsligt bindande kontrakt 
eller andra rättsligt bindande mekanismer 
som garanterar rätten att överföra 
medräkningsbara kapitalbasmedel.

Or. en

Ändringsförslag 51
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 237 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Grupptillskottet ska utformas som en 
skriftlig förklaring till grupptillsyns-
myndigheten som är rättsligt bindande och 
utgör ett åtagande att överföra 
medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 
artikel 97.5.

2. Grupptillskottet ska utformas som en 
skriftlig förklaring till 
tillsynsmyndighetskollegiet via 
grupptillsynsmyndigheten och även, när så 
är lämpligt, innehålla bevis för att det 
finns instrument som är rättsligt bindande 
och utgör ett åtagande att överföra 
medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 
artikel 98.5.

Or. en
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Motivering

Meddelanden om grupptillskott som berör hela gruppen bör riktas till kollegiet. 
Skuldminskning är ett annat sätt att ge grupptillskott.

Ändringsförslag 52
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 237 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att den handling som innehåller 
förklaringen om grupptillskott uppfyller 
alla krav enligt gällande lag för moder-
företaget för att erkännas som ett rättsligt 
bindande åtagande och för att talan inför 
ett rättsligt eller administrativt organ inte 
ska ha suspensiv verkan.

c) Att den handling som innehåller 
förklaringen om grupptillskott och varje 
nödvändigt tillhörande instrument 
uppfyller alla krav enligt gällande lag i den 
medlemsstat där det företag som lämnar 
grupptillskott finns, att talan inför ett 
rättsligt eller administrativt organ inte ska 
ha suspensiv verkan, att grupptillskott tas 
med upp till det tak som anges i den 
senaste förklaringen eller, i tillämpliga 
fall, de nivåer som anges i artikel 244.1, 
och att grupptillskottet behandlas på 
samma sätt som försäkringstagarnas krav, 
inklusive vid omorganisationer, 
förlikning, överlåtelse, övertagande och 
varje övrig administrativ process.

Or. en

Motivering

Rättsliga krav för grupptillskott som omfattar ytterligare tillfälliga bestämmelser i fall av 
rättslig osäkerhet (se skäl 70) och fastslår vilket företräde grupptillskottet har.
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Ändringsförslag 53
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 240 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Grupptillskott får lämnas från den 
medräkningsbara kapitalbasen hos 
moderföretaget eller hos något 
dotterföretag, under förutsättning att det 
dotterföretaget, om det är ett försäkrings-
eller återförsäkringsföretag har en 
medräkningsbar kapitalbas som överstiger 
dess minimikapitalkrav. Den 
tillsynsmyndighet som auktoriserat detta 
dotterföretag får inte förhindra en 
överföring av sådana överskjutande 
medräkningsbara kapitalbasmedel.

2. Grupptillskott får lämnas från den 
medräkningsbara kapitalbasen hos 
moderföretaget eller hos något 
dotterföretag, i det senare fallet under 
förutsättning att moderföretaget på 
nöjaktigt sätt har visat 
grupptillsynsmyndigheten att den 
medräkningsbara kapitalbasen inom 
gruppen är tillräckligt stor för att medel 
enkelt ska kunna överföras under alla 
rimliga antaganden. Om dotterföretaget 
är ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag får detta 
dotterföretag inte ge grupptillskott om 
detta skulle innebära att företaget inte 
uppfyller minimikapitalkravet. Den 
tillsynsmyndighet som auktoriserat detta 
dotterföretag får inte förhindra en 
överföring av medel från dotterföretaget 
genom att kräva grupptillskottsgarantier.

Or. en

Ändringsförslag 54
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 244

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dotterföretag till försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag: minskning av 
grupptillskott

Dotterföretag till försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag: lika behandling

1. Om flera önskemål om överföring av 
medräkningsbara kapitalbasmedel riktas till 
moderföretaget och grupptillsyns-
myndigheten enligt artikel 238 eller 239, 

1. Om flera önskemål om överföring av 
medräkningsbara kapitalbasmedel riktas till 
moderföretaget och 
grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 
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och gruppen inte har tillräckliga 
medräkningsbara kapitalbasmedel för att 
samtidigt uppfylla alla dessa, ska beloppen 
i de senaste godkända förklaringarna 
minskas i nödvändig grad.

238 eller 239, och gruppen inte har 
tillräckliga medräkningsbara 
kapitalbasmedel för att samtidigt uppfylla 
alla dessa, ska följande gälla:

a) Alla försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som är 
dotterföretag till moderföretaget är 
tillsammans med moderföretaget 
gemensamt ansvariga, upp till beloppen i 
de senaste godkända förklaringarna 
avseende varje dotterföretag som omfattas 
av bestämmelserna i artiklarna 236–241.

Minskningen ska beräknas för varje 
dotterföretag i syfte att säkerställa att varje 
dotterföretag ges samma kvot mellan 
summan av dess tillgängliga medel och en 
eventuell överföring från gruppen, å ena 
sidan, och summan av dess försäkrings-
tekniska avsättningar och minimikapital-
krav, å andra sidan.

b) De belopp som nämns i punkt a) ska 
minskas i nödvändig grad. Minskningen 
ska beräknas för varje dotterföretag i syfte 
att säkerställa att varje dotterföretag ges 
samma kvot mellan summan av dess 
tillgängliga medel och en eventuell 
överföring från gruppen, å ena sidan, och 
summan av dess försäkringstekniska 
avsättningar och minimikapitalkrav, å 
andra sidan.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
skulder till följd av försäkringsavtal som 
ingåtts av moderföretaget inte ges en 
gynnsammare behandling än motsvarande 
skulder hos något dotterföretag som 
omfattas av bestämmelserna i 
artiklarna 236–241.

2. Utan hinder av artikel 277 ska 
medlemsstaterna säkerställa att skulder till 
följd av försäkringsavtal som ingåtts av 
moderföretaget inte ges en gynnsammare 
behandling än motsvarande skulder hos 
något dotterföretag som omfattas av 
bestämmelserna i artiklarna 236–241.

Or. en

Ändringsförslag 55
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 262 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Om ett holdingbolag eller 
moderföretag inte uppfyller villkoren för 
grupptillskott ska 
grupptillsynsmyndigheten, också på 
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begäran av en annan berörd 
tillsynsmyndighet, undersöka situationen 
och om nödvändigt besluta att tillsynen på 
gruppnivå ska upphöra.

Or. en

Motivering

Om villkoren för grupptillskott inte respekteras, bör tillämpningen av denna mekanism 
upphöra. Även om detta bör beslutas av grupptillsynsmyndigheten måste alla 
tillsynsmyndigheter som är involverade i tillsynen över gruppen, och deras roller, 
respekteras.

Ändringsförslag 56
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 304 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan hinder av punkt 1 och med 
hänsyn till beslutsprocessen enligt skäl 23 
och artikel 251.4 ska kommittén för 
europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner bli en 
juridisk person genom en ny förordning 
som träder i kraft samtidigt som det här 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 304 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Utan hinder av punkt 1 och med 
hänsyn till beslutsprocessen i artikel 251.4 
ska kommittén för europeiska 
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myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner bli en juridisk 
person genom en ny förordning som 
träder i kraft samtidigt som det här 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 304 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Alla beslut i kommittén för 
europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner, med 
avseende på det här direktivet, ska fattas 
med kvalificerad majoritet.

Or. en

Motivering

För att beslut ska kunna fattas snabbt och på det mest konstruktiva sättet är det nödvändigt 
med kvalificerad majoritet vid omröstningar.
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