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KORT BEGRUNDELSE

Solvens II er et direktiv, som opdaterer de 14 eksisterende direktiver om forsikring og 
genforsikring. Det er i et omarbejdet format, der bevirker, at der kun kan stilles 
ændringsforslag til de nye dele. 

Hovedformålet med direktivet er at gøre kapitalkrav eller solvenskrav afhængige af risikoen, 
der analyseres i forhold til selskabets samlede virksomhed. Denne analyse er både kvalitativ 
og kvantitativ. Det bør navnlig bemærkes, at forsikringsselskaber er udsat for risiko ikke kun 
med hensyn til passiver, men også de aktiver, som de besidder for at dække disse passiver. 
Faktisk har forsikringsselskabernes fejl oftere været en følge af problemer med aktiver end 
problemer med passiver. 

Risikoanalysen foretages på grundlag af modeller. Standardmodeller kan anvendes, men store 
selskaber vil også være i stand til og forventes faktisk at udarbejde deres egne interne 
modeller, som vil blive godkendt af tilsynsmyndigheden. Koncerner kan også anmode om, at 
der bliver ført tilsyn med dem samlet for at drage fordel af den større diversificering, som 
dette medfører for risikoberegningerne, og som fører til et lavere kapitalkrav, end hvad der 
ellers havde været tilfældet for summen af soloenhederne.

Kapital opdeles i et minimumskapitalkrav, der er det niveau, som hvert selskab altid skal have 
til rådighed for at kunne fortsætte sin virksomhed fuldt ud. Solvenskapitalkravet er et højere 
niveau for kapital, som normalt bør besiddes, og hvis kapitalen kommer under dette niveau, 
fungerer det som en hurtig varsling for et tilsynsmæssigt indgreb. De yderligere aktiver i 
forbindelse med solvenskapitalkravet, der ligger over minimumskapitalkravet kan besiddes på 
koncernniveau (moder- eller holdingselskab). Hvis et datterselskab kommer under 
minimumskapitalkravet (og normalt før det nås) vil tilsynsmyndighederne anmode om 
overførsel af kapital til datterselskabet. 

For at tilsynet med koncerner kan fungere, er det afgørende med samarbejde mellem nationale 
tilsynsmyndigheder i værtslandene med datterselskaber og moderselskabets hjemland. 
Tilsynsmyndigheden fra moderselskabets hjemland har en fremtrædende rolle som 
koncerntilsynsførende. Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) spiller også en rolle i forbindelse med 
bilæggelse af tvister mellem tilsynsmyndigheder og med henblik på opnåelse af 
lovgivningsmæssig konvergens.

Der er i denne forbindelse adskillige områder, som det ville være hensigtsmæssigt at henlede 
Retsudvalgets særlige opmærksomhed på:

Koncerntilsyn

Det er nødvendigt at præcisere, at alle tilsynsmyndigheder deltager i koncerntilsyn, og at alle 
bør rutinemæssigt have adgang til dokumentation og hele tiden inddrages i 
beslutningstagningen. 
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Overførsel af midler som koncernstøtte

Det er altafgørende at sikre, at midlerne kan overføres mellem selskaberne. Hvis de likvide 
midler findes i et moder- eller holdingselskab, da er det meget lettere at have retlige 
strukturer, som gør det muligt at foretage overførslen, og dette kan i første omgang være den 
bedste løsning. Det er dog ikke ualmindeligt, at koncerner overfører midler mellem 
datterselskaber og derfor indføres også en juridisk bindende mekanisme for dette. Det vil 
umiddelbart indebære, at der findes en aftale mellem de respektive datterselskaber.  

De nationale tilsynsmyndigheders ressourcer og ansvar

Den nye tilsynsordning kræver en indgående forståelse af både risikoen ved aktiver og 
passiver. Beslutninger er både kvantitative og kvalitative. Det er vigtigt, at 
tilsynsmyndigheder har ressourcer til at gøre dette grundigt, i alle selskaber, ikke kun i dem, 
som anses for at have væsentlig betydning for markedets stabilitet. 

Det bør også præciseres, at såfremt nationale tilsynsmyndigheder fungerer som 
koncerntilsynsførende, har de et mandat, som går ud over det rent nationale mandat, og de må 
sikre alle forsikringstageres interesser. De foranstaltninger, som en koncerntilsynsførende 
træffer, bør ikke føre til retssager om, hvorvidt disse foranstaltninger har tilsidesat nationale 
beføjelser.

CEIOPS som juridisk person

For øjeblikket er CEIOPS ikke en juridisk person, men er et rådgivende udvalg i forhold til 
Kommissionen. Som følge af at en del af rådgivningen er af specialistrådgivning, er der 
faktisk tale om afgørelser, selv om de er formuleret som udtalelser. Hvis CEIOPS var en 
juridisk person, ville den være mere ansvarlig for rådgivningen. Dette kunne opnås via en 
forordning, som træder i kraft senest, når direktivet gennemføres, medmindre det er sket på 
anden vis, f.eks. som led i gennemgangen af Lamfalussyproceduren. Det fremgår af EF-
Domstolens sag C-217/04 af 2. maj 2006, at artikel 95 kan være et retsgrundlag for at oprette 
et organ, hvilket også kunne finde anvendelse på artikel 47, som dette direktiv er baseret på.

En ensartet EU-tilgang til tilsynsmyndigheders ansvar

I EU er der generelt en “lovgivervenlig” holdning til ansvar, og ethvert krav om erstatning 
kan generelt kun fremsættes i tilfælde af grov uagtsomhed eller ond tro, selv om vurderingen 
er forskellig i de enkelte lande. EF-Domstolen har udtalt, at denne tilgang ikke er i modstrid 
med EU-retten. Navnlig i Peter Paul-sagen mente EF-Domstolen, at en medlemsstat (som 
Tyskland gjorde) i deres lovgivning kan fastsætte, at tilsynsmyndighederne kun udfører deres 
opgaver i offentlighedens interesse og dermed udelukker, at private kan kræve erstatning for 
utilstrækkelige tilsyn. 

Det er dermed et politisk spørgsmål, om man ønsker at acceptere en vis ret til erstatning over 
for tilsynsmyndigheder. Det var bestemt Parlamentets ønske at gøre dette i forbindelse med 
afstemningen om undersøgelsen af Equitable Life, og det synes bestemt også rimeligt, i lyset 
af at opgaverne i forbindelse med koncerntilsyn bliver grænseoverskridende, at der indføres 
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mere harmonisering (dette giver retsgrundlaget formodentlig også mulighed for).

Det er dog også indlysende, at tilsynsmyndighederne ikke bør straffes for at have truffet 
forkerte beslutninger eller forhindres i deres i arbejde, og derfor er det også rimeligt at 
ansvaret begrænses til ret få tilfælde af grov uagtsomhed eller ond tro. En ordning for 
erstatning kunne indarbejdes i mere generelle godtgørelses- eller garantiordninger. 

Domstolenes behandling af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet

Der er flere ret gode forslag til, hvordan minimumskapitalkravet kan beregnes. Nogle mener, 
at beregningsmetoden skal være uafhængig af beregningen af solvenskapitalkravet. Da 
risikoen ved aktiver og passiver begge er vigtige, og som følge af at beregningsmetoden for 
solvenskapitalkravet er blevet udformet som det bedste mål for dette, lader det til at være 
optimalt at bruge denne bedste beregningsmetode. Hvis minimumskapitalkravet er eller 
indeholder en fast procentdel af solvenskapitalkravet, vil det også sikre, at de er i et rimeligt 
forhold til hinanden, for at de kan bruges til gradvist at iværksætte de tilsynsmæssige indgreb. 

Det kan i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med likvidationer, være nødvendigt, at 
tilsynsmyndigheder bringer sager for domstolene, eller der kan opstå andre retlige tvister med 
hensyn til kapital. På den ene side er det nødvendigt, at alle kapitalberegninger og modeller er 
så gennemsigtige og forståelige som muligt, men der vil altid være brug for eksperter til at 
kontrollere detaljerne ved domstolene. En domstolsprøvelse er derfor ikke en grund til at 
acceptere en mere forenklet og mindre relevant beregning. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis
medlemsstaterne overvejede at træffe foranstaltninger, for at domstolene accepterer 
beregninger af solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav, som er blevet godkendt af 
tilsynsmyndighederne, såfremt tilsynsmyndigheder både fra hjem- og værtslande har været
inddraget i dette i forbindelse med koncerntilsyn. 

Garantiordninger

Som følge af at forsikringsvirksomhed i stigende grad er af grænseoverskridende karakter er 
det hensigtsmæssigt, at der findes grænseoverskridende garantiordninger, der er tilsvarende,
og som tager hensyn til tilsynsstrukturer. Det er nødvendigt at fortsætte dette arbejde, men det 
er ikke rimeligt at medtage det i dette direktiv. 

Omarbejdningen

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, og særlig dens punkt 9, mødtes den rådgivende gruppe sammensat 
af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester den 13. marts 2008 for 
at behandle Kommissionens forslag.

Resultatet af dette var, at den rådgivende gruppe enstemmigt fastslog, at forslaget ikke 
indebar andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konkluderede også hvad angår kodificeringen af de uændrede 
bestemmelser i den tidligere retsakt med sådanne indholdsmæssige ændringer, at forslaget 
indebærer en klar kodificering af den eksisterende tekst uden nogen indholdsmæssige 
ændringer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt A (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at dette forslag ifølge 
den rådgivende gruppe sammensat af 
Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens juridiske tjenester ikke 
indebærer andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er angivet som 
sådanne, og at forslaget, hvad angår 
kodifikation af de uændrede bestemmelser 
i tidligere retsakter med sådanne 
ændringer, rent faktisk udelukkende 
består i en kodifikation af de eksisterende 
retsakter uden nogen indholdsmæssige 
ændringer,

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret og som tilpasset henstillingerne fra 
den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen;

1. godkender Kommissionens forslag som 
tilpasset henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe sammensat af Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
juridiske tjenester og som ændret 
nedenfor;
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Såfremt tilsynet baseres på både 
kvalitative og kvantitative 
risikostyringsprincipper, vil det 
formodentlig kræve øgede 
tilsynsressourcer.

Or. en

Begrundelse

Tilsynskravene under søjle 2 og 3 som f.eks. godkendelse af interne modeller, deres kontrol og 
regelmæssige revision og det deraf følgende tættere samarbejde og engagement med andre 
tilsynsmyndigheder og selskaber vil formodentlig indebære, at de nationale 
tilsynsmyndigheder vil have brug for flere ressourcer for at kunne opfylde deres øgede 
forpligtelser.

Ændringsforslag 4

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, 
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der træder i kraft på samme tid som dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

CEIOPS gives beføjelser til at træffe afgørelser, f.eks. ved at bilægge tvister i forbindelse med 
koncernstøtte. Såfremt der er en retlig tvist til et søgsmål i forbindelse med disse afgørelser, 
er det hensigtsmæssigt og mere ansvarligt, hvis CEIOPS er en part i en procedure, end hvis 
det udelukkende repræsenteres ved Kommissionen. EF-Domstolen har i sag C-217/04 af 2. 
maj 2006 fastslået, at artikel 95 kan være et grundlag for at oprette et organ. En tilsvarende 
konklusion kunne også drages med hensyn til artikel 47.

Ændringsforslag 5

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 tilknyttes 
solvenskapitalkravet som en procentdel 
heraf. Begge kapitalkrav bør harmoniseres 
i Fællesskabet for at opnå et ensartet 
beskyttelsesniveau for forsikringstagere.

Or. en

Begrundelse

Formålet med solvenskapitalkravet er i sidste ende at fungere som en hurtig varsling for både 
tilsynsmyndigheder og selskaber, der i tilfælde af manglende overholdelse vil føre til en 
forstærket tilsynsmæssig indgriben. Minimumskapitalkravet fungerer som det sidste niveau 
for indgriben, som forhåbentlig kan undgås ved hjælp af varslingen, som iværksættes inden
for rammerne af solvenskapitalkravet. Solvenskapitalkravet bør være risikofølsomt, for at 
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selskabets reelle risiko på passende vis kan afspejles og dermed risikoeksponeringen for 
forsikringstagerne, og det er dermed den optimale beregning af risiko.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Tilsynsmyndighederne bør have 
adgang til alle de oplysninger, der er 
relevante for tilsynet på koncernniveau. 
Der bør etableres et samarbejde mellem de 
myndigheder, som er ansvarlige for tilsyn 
med forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, samt mellem disse 
myndigheder og de myndigheder, der er 
ansvarlige for tilsyn med selskaber inden 
for de øvrige finansielle sektorer.

(75) Tilsynsmyndigheder fra alle 
medlemsstater, hvori et selskab i 
koncernen er etableret, bør deltage i 
tilsynet på koncernniveau.  De bør alle 
rutinemæssigt have adgang til 
dokumentation og hele tiden inddrages i 
beslutningstagningen. Der bør etableres et 
samarbejde mellem de myndigheder, som 
er ansvarlige for tilsyn med forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, samt mellem disse 
myndigheder og de myndigheder, der er 
ansvarlige for tilsyn med selskaber inden 
for de øvrige finansielle sektorer.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder bør i grunden være et kollegium.

Ændringsforslag 7

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 
hensigtsmæssigt, at der findes 
grænseoverskridende garantiordninger, 
der tager hensyn til tilsynsstrukturer. Det 
er nødvendigt at fortsætte dette arbejde, 
som dog ligger uden for dette direktivs 
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anvendelsesområde. 

Or. en

Begrundelse

Der arbejdes for øjeblikket på forsikringsgarantiordninger, og Kommissionen er ved at 
forberede en konsultation.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne råder over de 
nødvendige redskaber til at kunne opfylde 
hovedformålet med tilsynet, nemlig 
beskyttelse af forsikringstagerne og de 
begunstigede.

Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne råder over de 
nødvendige redskaber og har den 
relevante ekspertise og kapacitet til at 
kunne opfylde hovedformålet med tilsynet, 
nemlig beskyttelse af forsikringstagerne og 
de begunstigede.

Or. en

Begrundelse

Tilsynskravene under søjle 2 og 3 som f.eks. godkendelse af interne modeller, kontrol og 
regelmæssig revision heraf og det deraf følgende tættere samarbejde og engagement med 
andre tilsynsmyndigheder og virksomheder vil formodentlig indebære, at de nationale 
tilsynsmyndigheder vil have brug for flere ressourcer for at kunne opfylde deres øgede 
forpligtelser. 

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater anerkender en ret til 
erstatning via garantiordninger eller på 
anden vis, der kan gøres gældende over 
for tilsynsmyndigheder eller selve 
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medlemsstaten i tilfælde af grov 
uagtsomhed eller ond tro.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå ensartethed i hele EU.

Ændringsforslag 10

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, uanset 
det pågældende selskabs betydning for 
markedets samlede finansielle stabilitet.

Or. en

Begrundelse

Alle selskaber bør reguleres. De selskaber, som er af stor betydning, kan være genstand for 
en større opmærksomhed som følge af deres ”natur”, men ved at udelade denne ordlyd (som 
findes i den tilsvarende betragtning 14) antydes det imidlertid, at der overvejes selektivt 
tilsyn.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
domstole accepterer de værdier for 
minimumskapitalkrav og 
solvenskapitalkrav, som er blevet fastsat i 
forbindelse med tilsynsprocessen, 
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medmindre disse værdier tydeligvis er 
forkerte.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at forenkle domstolsprøvelser, f.eks. i forbindelse med likvidation, og dermed 
burde det ikke være nødvendigt at bevise, at eksperterne har godkendt beregningerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Aktuarfunktionen skal varetages af 
personer, der har tilstrækkeligt kendskab til 
aktuarmatematik og finansmatematik, og 
som i givet fald kan påvise, at de har 
relevant erfaring med og ekspertise inden 
for gældende faglige standarder og andre 
standarder.

2. Aktuarfunktionen skal varetages af 
personer, der har tilstrækkeligt kendskab til 
aktuarmatematik og finansmatematik, og 
som har en kapacitet, der svarer til 
kompleksiteten og risikostrukturen i det 
pågældende selskab, og som i givet fald 
kan påvise, at de har relevant erfaring med 
og ekspertise inden for gældende faglige 
standarder og andre standarder.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre tilstrækkelige ressourcer og viden.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 52 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis selskabernes konkurrenter opnår 
en stor og urimelig fordel, hvis 
oplysningerne udleveres

a) hvis selskabet vil lide urimelig 
kommerciel skade, hvis oplysningerne 
udleveres
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Or. en

Begrundelse

Testen bør være til “skade” for selskabet. Dette kan være i tilfælde af illoyal konkurrence 
eller på anden vis.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne deltager i arbejdet i 
Det Europæiske Udvalg for Forsikring og 
Arbejdsmarkedsrelaterede Pensioner i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
Kommissionens afgørelse 2004/6/EF.

Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne deltager i arbejdet i 
Det Europæiske Udvalg for Forsikring og 
Arbejdsmarkedsrelaterede Pensioner i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
Kommissionens afgørelse 2004/6/EF, og at 
nationale mandater, der tillægges 
tilsynsmyndigheder, ikke forhindrer dem i 
at udføre deres opgaver som medlemmer 
af dette udvalg eller i henhold til dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

CEIOPS’ rådgivning skal være fair og ærlig og må ikke være politisk præget.  De nationale 
tilsynsmyndigheder bør kunne være i stand til at kommunikere og være i fuld kontakt med 
hinanden.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregningen af det bedste skøn baseres på 
løbende og troværdige oplysninger og 
realistiske antagelser og foretages ved 
hjælp af adækvate aktuarmæssige metoder 

Beregningen af det bedste skøn baseres på 
løbende og troværdige oplysninger og 
realistiske antagelser og foretages ved 
hjælp af adækvate, anvendelige og 
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og statistiske teknikker. relevante aktuarmæssige metoder og 
statistiske teknikker.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen "adækvate" er utilstrækkelig som følge af, at betegnelserne "anvendelige og 
relevante” bruges i artikel 83.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 109 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) korrelationsparametrene c) korrelationsparametrene og 
procedurerne for opdatering af disse 
parametre

Or. en

Begrundelse

Som den seneste finansielle krise har vist, kan der være behov for hurtigt at justere 
korrelationsparametre.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 119 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De metoder, der benyttes til beregning af 
den forventede sandsynlighedsfordeling, 
baseres på passende aktuarmæssige og 
statistiske teknikker og skal stemme 
overens med de metoder, der benyttes til 
beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser.

2. De metoder, der benyttes til beregning af 
den forventede sandsynlighedsfordeling, 
baseres på passende, anvendelige og 
relevante aktuarmæssige og statistiske 
teknikker og skal stemme overens med de 
metoder, der benyttes til beregning af 
forsikringsmæssige hensættelser.

Or. en
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Begrundelse

Betegnelsen" passende" er utilstrækkelig som følge af, at betegnelserne "anvendelige og 
relevante” bruges i artikel 83.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 127

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;
minimumskapitalkravet kalibreres til den 
Value-at-Risk, der knytter sig til et 
forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
basiskapital ved et konfidensniveau på 80 
% over en periode på et år.
Den beregnes desuden i overensstemmelse 
med følgende principper:

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 
og på en sådan måde, at beregningen kan 
gøres til genstand for en revision.

b) minimumskapitalkravet svarer til et 
beløb i anerkendt basiskapital, under 
hvilket forsikringstagere og begunstigede 
ville blive udsat for et uacceptabelt højt 
risikoniveau, hvis forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet fik tilladelse til at 
fortsætte sin virksomhed

b) minimumskapitalkravet svarer til et 
beløb i anerkendt basiskapital, under 
hvilket forsikringstagere og begunstigede 
ville blive udsat for et uacceptabelt højt 
risikoniveau, hvis forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet fik tilladelse til at 
fortsætte sin virksomhed

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

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 1 000 000 EUR 
for skadesforsikrings- og 
genforsikringsselskaber og 2 000 000 EUR 
for livsforsikringsselskaber.
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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.

2a. Tilsynsmyndighederne har ret til at 
anmode om, at de hyppigere får forelagt 
beregninger af minimumskapitalkrav. 

Or. en

Begrundelse

Ved beregningen af minimumskapitalkravet bør man bruge de bedste beregninger for den 
samlede risiko, dvs. solvenskapitalkravet. For at have en bedre regulering er det mere vigtigt 
at have en behørig og omfattende årlig regnskabsrapportering. Det er også et spørgsmål, om 
tilsynsmyndighederne har mulighed for og ressourcer til at modtage kvartalsvise 
indberetninger. De bør dog have ret til at anmode om mere, såfremt de anser det for 
nødvendigt, f.eks. hvis et selskab giver anledning til bekymring, eller det ændrer sig eller 
udvides hurtigt.
(Jf. også betragtning 35).

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndigheder kan tage hensyn til, 
om de relevante institutioner, der handler 
med uregulerede eller alternative 
instrumenter, overholder frivillige 
adfærdskodekser og 
gennemsigtighedskrav. 

Or. en

Begrundelse

Formålet er at tilskynde til anvendelse af adfærdskodekser som f.eks. for hedgefonde og privat 
aktiekapital og at fremme og gøre det muligt, at tilsynsmyndighederne har en fuld forståelse 
for investeringerne.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 131 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Stk. 1 berører ikke de krav, som er 
blevet fastsat af medlemsstatens 
tilsynsmyndighed i offentlighedens 
interesse i forbindelse med aktiver eller
referenceværdier, som kan være tilknyttet 
forsikringsfordele, når 
investeringsrisikoen bæres af 
forsikringstagerne.

Or. en

Begrundelse

For øjeblikket kan tilsynsmyndigheder i henhold til det konsoliderede direktiv om 
livsforsikring fastsætte bestemmelser for, hvilke aktiver kan tilknyttes forsikringsaftaler, der 
er tilknyttet investeringsfonde (dvs. UCITS-lignende produkter). Det er vigtigt, at denne 
tilknytning bevares for at undgå følgevirkninger på tværs af sektorer, f.eks. i de tilfælde, hvor 
der anvendes strengere regler for UCITS end for ikke-UCITS-investeringsordninger, med 
hensyn til hvad disse enheder kan tilknyttes til. 

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 142 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne i hjemlandet 
tilbagekalder en tilladelse, der er meddelt 
et forsikrings- eller genforsikringsselskab, 
hvis selskabet:

1. Tilsynsmyndighederne i hjemlandet, 
som fortsætter det nødvendige tilsyn,
tilbagekalder en tilladelse, der er meddelt 
et forsikrings- eller genforsikringsselskab, 
hvis selskabet:

Or. en

Begrundelse

For at erkende behovet for en kraftig tilsynsmæssig indgriben, når minimumskapitalkravet 
ikke opfyldes (derfor ændres ordlyden fra ”kan tilbagekaldes” til ”tilbagekalder) er det 
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vigtigt at præcisere, at en fuld tilbagekaldelse af tilladelsen vedrører nyoprettede selskaber,
og at tilsynsmyndigheder i forbindelse med andre selskaber bør kunne træffe alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre forsikringstagernes interesser og forpligtelser 
i henhold til genforsikringsaftaler som f.eks. i forbindelse med likvidationer, etc. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 142 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke opfylder minimumskapitalkravet, 
og tilsynsmyndighederne finder, at den 
forelagte finansieringsplan tydeligvis er 
utilstrækkelig, eller det pågældende selskab 
ikke efterlever den godkendte plan inden 
for en frist på tre måneder regnet fra det 
tidspunkt, hvor der blev konstateret, at 
minimumskapitalkravet ikke var opfyldt.

c) ikke opfylder minimumskapitalkravet, 
og tilsynsmyndighederne finder, at den 
forelagte finansieringsplan tydeligvis er 
utilstrækkelig, eller det pågældende selskab 
ikke efterlever den godkendte plan inden 
for en frist på tre måneder regnet fra det 
tidspunkt, hvor der blev konstateret, at 
minimumskapitalkravet ikke var opfyldt;
tilbagekaldelsen af en tilladelse i disse 
tilfælde fører ikke til, at tilsynet bortfalder 
med hensyn til at sikre 
forsikringstagernes interesser og tilsynet 
med likvidationer, overtagelser eller 
lignende procedurer.

Or. en

Begrundelse

I erkendelse af behovet for en kraftig tilsynsmæssig indgriben, når minimumskapitalkravet 
ikke opfyldes (derfor ændres ordlyden fra ”kan tilbagekaldes” til ”tilbagekalder) er det 
vigtigt at præcisere, at en fuld tilbagekaldelse af tilladelsen vedrører nyoprettede selskaber, 
og at tilsynsmyndigheder i forbindelse med andre selskabe bør kunne træffe alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre forsikringstagernes interesser og forpligtelser 
i henhold til genforsikringsaftaler som f.eks. i forbindelse med likvidationer, etc. 
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Ændringsforslag 23

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; 
såfremt koncernstøtten mellem 
datterselskaber anvendes, skal der findes 
juridisk bindende aftaler eller andre 
mekanismer for at sikre retten til at 
overføre kapital og/eller yde ansvarlig 
indskudskapital eller krydsgarantier, 
medmindre denne overførsel af kapital 
eller dette udlån tydeligvis er forkert eller 
i sig selv vil medføre, at 
minimumskapitalkravet ikke overholdes 
af det datterselskab, som der var ansøgt 
koncernstøtte til;

Or. en

Begrundelse

En overførsel mellem datterselskaber kræver, at der findes gensidige aftalemæssige 
forpligtelser. Der findes præcedens for dette. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 251 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
tilsynsmyndighed, der fungerer som 
koncerntilsynsførende, anerkendes som 
sådan uden forskelsbehandling; de 
legitime foranstaltninger, som en 
koncerntilsynsførende har truffet, 
herunder, men ikke udelukkende, 
vedrørende overførsel af kapital, betragtes 
ikke på grundlag af denne 
tilsynsmyndigheds nationale mandat som 
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modstridende med medlemsstatens eller 
forsikringstagernes interesser i denne 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Som koncerntilsynsførende har hjemlandets nationale tilsynsmyndighed en forpligtelse til at 
handle i koncernens interesse. Nationale tilsynsmyndigheder bør ikke være bekymret for, at 
de beslutninger, der træffes på dette grundlag, kunne føre til, at de sagsøges af hjemlandets 
forsikringstagere, som mener, at denne foranstaltning er til skade for dem.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 253 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det i øvrigt berører deres 
respektive beføjelser og uanset, om de er 
etableret i samme medlemsstat, udveksler 
disse myndigheder væsentlige eller
relevante oplysninger for at muliggøre 
eller gøre det lettere for de øvrige 
myndigheder at udøve tilsyn i henhold til 
dette direktiv. Med henblik herpå 
videregiver de kompetente 
tilsynsmyndigheder og den 
koncerntilsynsførende på anmodning alle 
relevante oplysninger, og de videregiver på 
eget initiativ alle væsentlige oplysninger.

Uden at det i øvrigt berører deres 
respektive beføjelser og uanset, om de er 
etableret i samme medlemsstat, udveksler 
disse myndigheder alle oplysninger for at 
gøre det lettere for de øvrige myndigheder 
at udøve tilsyn i henhold til dette direktiv.
Med henblik herpå videregiver de 
kompetente tilsynsmyndigheder og den 
koncerntilsynsførende alle oplysninger på 
eget initiativ.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at alle tilsynsmyndigheder deltager i koncerntilsyn, og at alle 
rutinemæssigt skal have adgang til dokumentation og hele tiden inddrages i 
beslutningstagningen, for at de kan udgøre et passende kollegium.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I tilfælde af at et holdingselskab eller 
et moderselskab ikke overholder 
koncernstøttens krav, kan den 
koncerntilsynsførende beslutte, at tilsynet 
på koncernbasis bringes til ophør.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at indføre en sanktion om, at man mister alle kapitalfordele ved at være i en 
koncern i tilfælde af manglende overholdelse af koncernstøttens krav.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uanset stk. 1 og under henvisning til 
beslutningstagningsproceduren i 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

Begrundelse

CEIOPS gives beføjelser til at træffe afgørelser, f.eks. ved at bilægge tvister i forbindelse med 
koncernstøtte. Såfremt der er indbringes et søgsmål i forbindelse med disse afgørelser, er det 
hensigtsmæssigt og mere ansvarligt, hvis CEIOPS er part i en procedure, end hvis det 
udelukkende repræsenteres ved Kommissionen. EF-Domstolen har i sag C-217/04 af 2. maj 
2006 fastslået, at artikel 95 kan være et grundlag for at nedsætte et organ. En tilsvarende 
konklusion kunne også drages med hensyn til artikel 47.
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