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KORTFATTAD MOTIVERING

Solvens II är ett direktiv som uppdaterar de 14 gällande direktiven om försäkringar och 
återförsäkringar. Direktivet är omarbetat, så endast de nya delarna är öppna för 
ändringsförslag. 

Huvudsyftet med direktivet är att göra kraven på kapital eller solvensgrad beroende av risken, 
som bedöms inom ramen för företagets hela verksamhet. Detta gäller både kvalitativt och 
kvantitativt. Det bör särskilt noteras att försäkringsbolag är utsatta för risker inte bara i 
samband med sina åtaganden utan också i samband med de tillgångar som de har för att täcka 
dessa åtaganden. När försäkringsbolag har gått omkull har det faktiskt oftare berott på 
problem med tillgångarna än på problem med åtagandena. 

Riskanalysen baseras på modeller. Man kan använda standardmodeller, men stora företag 
kommer också att kunna, eller förväntas t.o.m., utveckla sina egna interna modeller som ska 
godkännas av tillsynsmyndigheten. Grupper kan också begära att de ska bli föremål för tillsyn 
som en helhet, så att de kan utnyttja den större diversifieringen i riskberäkningen, vilket leder 
till lägre kapitalkrav än vad som skulle bli fallet om man summerade de ingående delarna i 
gruppen.

Kapitalkraven delas in i ett minimikapitalkrav (MCR), som är den nivå som varje företag 
alltid måste ha för att fortsätta sin verksamhet under full auktorisation. Solvenskapitalkravet 
(SRC) är en högre kapitalnivå som normalt bör finnas och som, om den inte upprätthålls, 
fungerar som en tidig varning till tillsynsmyndigheten om att ingripa. De extra 
SCR-tillgångarna, utöver MCR, kan finnas på gruppnivå (moder- eller holdingbolag). Om ett 
dotterbolags kapitalnivå faller under MCR (och normalt innan detta inträffar) kommer 
tillsynsmyndigheterna att kräva att kapital överförs till dotterbolaget. 

För att tillsynen över grupper ska fungera är det grundläggande med samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna i de värdstater där det finns dotterbolag och i moderbolagets 
hemstat. Tillsynsmyndigheten i moderbolagets hemstat har en framträdande roll som 
”grupptillsynsmyndighet”. Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner (Ceiops) har också en roll för att avgöra tvister mellan 
tillsynsmyndigheter och för att se till att det råder regleringskonvergens.  

Inom dessa ramar finns det flera områden som utskottet för rättsliga frågor vill ägna särskild 
uppmärksamhet:

Grupptillsyn

Det måste göras tydligare att alla tillsynsmyndigheter medverkar i grupptillsyn, att alla 
rutinmässigt måste få tillgång till dokumentation och göras aktivt delaktiga i beslutsfattandet. 



PE404.605v01-00 4/21 PA\716277SV.doc

SV

Överföringar av medel inom ramen för gruppstöd

Det är ytterst viktigt att se till att det är möjligt att föra över medel mellan företag. Om extra 
tillgångar finns hos moder- eller holdingbolaget är det mycket enklare att ha rättsliga ramar 
som tillåter överföringar. Detta kanske är den bästa lösningen, åtminstone i ett första skede. 
Det är dock inte ovanligt att grupper för över medel mellan dotterbolag, så en rättsligt 
tvingande mekanism för detta planeras också. Detta verkar kräva ett kontraktsförhållande 
mellan varje respektive par av dotterbolag. 

Nationella tillsynsresurser och tillsynsansvar

Den nya tillsynsordningen kräver en djupgående förståelse av risker både i samband med 
tillgångar och åtaganden. Besluten är både kvantitativa och kvalitativa. Det är mycket viktigt 
att tillsynsmyndigheterna har resurser att göra detta grundligt för alla företag och inte bara för 
dem som man anser vara kritiska för marknadens stabilitet. 

Man måste också klargöra att när nationella tillsynsmyndigheter agerar som 
grupptillsynsmyndighet har de ett mandat som går utöver den rent nationella, och att de måste 
skydda alla försäkringstagares intressen. Åtgärder som grupptillsynsmyndigheten har vidtagit 
på korrekt sätt får inte resultera i rättsliga åtgärder för att dessa åtgärder har inkräktat på det 
nationella ansvaret.

Ceiops som juridisk person

För närvarande är Ceiops inte en juridisk person, utan är en kommitté som ger råd till 
kommissionen. Med tanke på att vissa råd är av specialistkaraktär är det i praktiken ett beslut, 
oavsett hur det är formulerat. Om Ceiops var en juridisk person skulle kommittén bättre kunna 
hållas ansvarig för sina råd. Detta skulle kunna åstadkommas genom en förordning som träder 
i kraft senast vid genomförandet av detta direktiv, såvida det inte har gjorts på annat sätt, t.ex. 
som en del av Lamfalussy-översynen. EG-domstolens mål C-217/04 av den 2 maj 2006 som 
visar att artikel 95 kan vara rättslig grund för inrättandet av organ skulle kunna utsträckas till 
att gälla även för artikel 47, på viket detta direktiv grundar sig.

En gemensam EU-inställning till tillsynsmyndigheters ansvar 

Generellt sett finns det inom EU en ”lagstiftarvänlig” syn på ansvar, och krav på 
kompensation kan vanligtvis endast hävdas vid grov vårdslöshet eller uppsåtligt missbruk, 
även om villkoren varierar mellan olika länder. Domstolen har förklarat att detta synsätt inte 
strider mot EG-rätten. Särskilt i fallet Peter Paul förklarade domstolen i sin dom att en 
medlemsstat kan lagstifta (som Tyskland har gjort) om att tillsynsmyndigheten ska fullgöra 
sitt uppdrag uteslutande i allmänhetens intresse, och att enskilda personer därför är 
förhindrade att kräva kompensation för undermålig tillsyn. 

Det är alltså en politisk fråga huruvida man vill ge någon rätt till gottgörelse från 
tillsynsmyndigheter. Det var säkert parlamentets avsikt att göra detta vid omröstningen om 
undersökningen avseende Equitable Life, och det verkar onekligen rimligt att 
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harmoniseringen borde vara bättre då grupptillsynen blir gränsöverskridande (detta utgör 
förmodligen den rättsliga grunden).

Det är dock klart att tillsynsmyndigheter inte kan bli bestraffade för att de fattat felaktiga 
beslut, eller kan hindras i sina funktioner, så det är rimligt att ansvaret begränsas till de 
relativt få fallen av grov vårdslöshet eller uppsåtligt missbruk. En mekanism för gottgörelse 
kan införas i mer generella system för kompensationer eller garantier. 

Domstolars behandling av SCR och MCR

Det finns ett flertal mycket bra förslag för beräkning av MCR. Vissa föredrar att 
kalkylmetoden är oberoende av beräkningen av SCR. Med tanke på att riskerna i samband 
med tillgångar och åtaganden båda är viktiga och att metoderna för att beräkna SCR har 
utarbetats för att mäta detta på bästa sätt, verkar det optimalt att använda den bästa 
kalkylmetoden för beräkning av SCR. Om MCR är eller innefattar en fast procentandel av 
SCR, så garanterar detta också att de står i rätt förhållande till varandra för sitt syfte att stegvis 
påkalla de ingripanden av tillsynsmyndigheterna som är kopplade till måtten. 

I vissa fall, t.ex. för likvidationsförfaranden, kan det bli nödvändigt för tillsynsmyndigheten 
att dra fall inför domstol, och man kan råka ut för andra rättsliga krav i samband med 
kapitalet. Visserligen är det nödvändigt att alla beräkningar av kapital och alla modeller är så 
transparenta och begripliga som möjligt, men det kommer alltid att krävas experter för att 
verifiera detaljerna inför en domstol. Därför verkar inte presentationen i domstolarna vara ett 
skäl för att acceptera en enklare och mindre relevant beräkningsmetod. Det kan vara lämpligt 
att medlemsstaterna överväger åtgärder för att få domstolarna att acceptera beräkningar av 
SCR och MCR som har godkänts av tillsynsmyndigheterna, under förutsättning att detta har 
involverat tillsynsmyndigheter både i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaterna i fall som 
rör grupptillsyn. 

Garantisystem

Eftersom försäkringsverksamheten blir alltmer gränsöverskridande till sin karaktär och 
tillsynen också är gränsöverskridande, är det lämpligt att det finns gränsöverskridande 
garantisystem som är i grunden likvärdiga och tar hänsyn till tillsynsstrukturerna. Det är 
nödvändigt att arbeta vidare mot detta mål, men det är inte rimligt att ta med denna fråga i 
detta direktiv.

Omarbetningstekniken

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 mars 2008 för att granska förslaget från 
kommissionen.

Den nämnda granskningen resulterade i att den rådgivande gruppen enhälligt fastställde att 
förslaget inte innehåller några andra väsentliga ändringar än de som angivits som sådana. 
Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna 
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bestämmelserna med de väsentliga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar 
sakinnehållet i den rättsakt som berörs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Skäl A (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

A. Enligt den rådgivande gruppen, 
sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen innehåller 
förslaget inte några andra väsentliga 
ändringar än de som angivits som sådana 
i förslaget, och i fråga om kodifieringen 
av de bibehållna bestämmelserna i de 
tidigare rättsakterna tillsammans med 
dessa ändringar är förslaget endast en 
kodifiering av existerande texter som inte 
ändrar deras sakinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner 
kommissionens förslag såsom ändrat och
anpassat till rekommendationerna från den 
rådgivande gruppen, sammansatt av de 
juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

1. Europaparlamentet godkänner 
kommissionens förslag såsom anpassat till 
rekommendationerna från den rådgivande 
gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, och ändrat i 
enlighet med dessa rekommendationer.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) En tillsyn som baseras på både 
kvalitativa och kvantitativa principer för 
riskhantering kommer förmodligen att 
kräva en ökning av tillsynsresurserna.

Or. en

Motivering

Tillsynsbestämmelserna som fastslagits inom den andra och tredje pelaren, t.ex. godkännande 
av interna modeller, deras övervakning och regelbundna översyn och ett konsekvent bedrivet 
fördjupat samarbete och engagemang tillsammans med andra tillsynsmyndigheter och 
företag, innebär förmodligen att nationella tillsynsmyndigheter kommer att behöva ytterligare 
resurser för att leva upp till sitt utökade ansvar på ett riktigt sätt.

Ändringsförslag 4

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. Denna kommitté bör ges en 
rättslig grund och bli en juridisk person 
enligt en ny förordning som träder i kraft 
samtidigt som detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Ceiops har beslutsrätt t.ex. när det gäller att lösa konflikter i samband med gruppstöd. Om 
det skulle förekomma rättsliga klagomål mot ett sådant beslut vore det önskvärt, och ett bättre 
uttryck för ansvarstagande, att Ceiops är en part i ett förfarande i stället för att bara 
representeras av kommissionen som juridisk person. EG-domstolen har i domen beträffande 
fall C-217/04 av den 2 maj 2006 uttalat att artikel 95 kan vara rättslig grund för inrättandet 
av organ. Detta resonemang skulle kunna utsträckas till att gälla även för artikel 47.

Ändringsförslag 5

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 kopplas till 
solvenskapitalkravet som en procentsats 
av detta senare krav. Båda dessa 
kapitalkrav bör harmoniseras inom hela 
gemenskapen så att en enhetlig skyddsnivå 
för försäkringstagarna kan uppnås.

Or. en

Motivering

Syftet med SCR är att det ska fungera som en tidig varningssignal till både 
tillsynsmyndigheter och företag om att tillsynsmyndigheten kommer att engagera sig närmare 
om denna nivå underskrids. MCR fungerar som en interventionsnivå som förhoppningsvis 
undviks genom SCR-varningen. Måttet ska vara riskkänsligt så att det på ett adekvat sätt 
återspeglar de sanna riskerna för företaget och således försäkringstagarnas riskexponering 
och den bästa metoden för riskberäkning av SCR.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) De behöriga myndigheterna bör ha 
tillgång till all information som är 
relevant för att utöva grupptillsyn.
Samarbete bör inledas mellan de 
myndigheter som ansvarar för tillsyn över 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
samt mellan dessa myndigheter och 
myndigheter som ansvarar för tillsyn över 
företag som är verksamma inom andra 
finansiella sektorer.

(75) Tillsynsmyndigheter från alla 
medlemsstater i vilka ett företag inom 
gruppen är etablerat bör delta i
grupptillsyn. De bör alla rutinmässigt ha 
tillgång till dokumentation och göras 
aktivt delaktiga i beslutsfattandet.
Samarbete bör inledas mellan de 
myndigheter som ansvarar för tillsyn över 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
samt mellan dessa myndigheter och 
myndigheter som ansvarar för tillsyn över 
företag som är verksamma inom andra 
finansiella sektorer.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör i grundet utgöra ett kollegium.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 95a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(95a) Eftersom försäkringsverksamhet 
blir alltmer gränsöverskridande till sin 
karaktär och tillsynen också är 
gränsöverskridande, är det lämpligt att det 
finns gränsöverskridande garantisystem 
som tar hänsyn till tillsynsstrukturerna.
Det är nödvändigt att arbeta vidare mot 
detta mål, men det ligger utanför det här 
direktivets räckvidd.

Or. en



PE404.605v01-00 10/21 PA\716277SV.doc

SV

Motivering

Ett garantisystem håller på att utarbetas, och kommissionens kommer så småningom att 
inleda sitt rådfrågningsförfarande.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna har tillgång till de 
medel som krävs för att uppnå tillsynens 
huvudsyfte: skyddet av försäkrings- och 
förmånstagare.

Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna har tillgång till de 
medel som krävs, och att de har relevant 
expertkompetens och kapacitet för att 
uppnå tillsynens huvudsyfte: skyddet av 
försäkrings- och förmånstagare.

Or. en

Motivering
Tillsynsbestämmelserna som fastslagits inom den andra och tredje pelaren, t.ex. godkännande 
av interna modeller, deras övervakning och regelbundna översyn och ett konsekvent bedrivet 
fördjupat samarbete och engagemang tillsammans med andra tillsynsmyndigheter och 
företag, innebär förmodligen att nationella tillsynsmyndigheter kommer att behöva ytterligare 
resurser för att leva upp till sitt utökade ansvar på ett riktigt sätt.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, genom 
garantisystem eller på annat sätt, erkänna 
rätten till gottgörelse från 
tillsynsmyndigheterna eller 
medlemsstaterna i fall av grov vårdslöshet 
eller uppsåtligt missbruk.

Or. en

Motivering

För att uppnå samstämmighet i hela EU.
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Ändringsförslag 10

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, oavsett 
hur viktigt det berörda företaget är för 
marknadens generella stabilitet.

Or. en

Motivering

All verksamhet måste regleras. De verksamheter som är mycket viktiga kan uppmärksammas i 
högre grad i enlighet med deras ”art”, men att utesluta detta uttryck (som återfinns i 
motsvarande skäl 14) kan ge intrycket att man vill ha selektiv tillsyn.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att deras 
domstolar accepterar sådana 
minimikapitalkrav och solvenskapitalkrav 
som har fastställts genom 
tillsynsprocessen, såvida inte dessa värden 
är uppenbart felaktiga.

Or. en

Motivering

För att förenkla domstolsförfaranden, t.ex. vid likvidation, bör det inte vara nödvändigt att 
bevisa beräkningar som experter har accepterat.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansvaret för aktuariefunktionen ska 
anförtros personer med tillräckliga 
kunskaper i försäkrings- och 
finansmatematik som i tillämpliga fall ska 
kunna styrka sina erfarenheter och 
kunskaper på området enligt tillämpliga 
krav inom branschen eller andra gällande 
normer.

2. Ansvaret för aktuariefunktionen ska 
anförtros personer med tillräckliga 
kunskaper i försäkrings- och 
finansmatematik, vilkas kapacitet är i nivå 
med det berörda företagets komplexitet 
och riskstruktur, och som i tillämpliga fall 
ska kunna styrka sina erfarenheter och 
kunskaper på området enligt tillämpliga 
krav inom branschen eller andra gällande 
normer.

Or. en

Motivering

För att garantera ordentliga resurser och kunskaper.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om ett företags konkurrenter skulle 
gynnas i otillbörlig grad om uppgifterna 
offentliggjordes.

a) Om ett företag skulle lida otillbörlig 
kommersiell skada om uppgifterna 
offentliggjordes.

Or. en

Motivering

Avgörande bör vara huruvida företaget ”lider skada”. Detta kan ske genom illojal 
konkurrens eller på annat sätt.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna deltar i 
verksamheten i Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner i enlighet med 
artikel 2 andra stycket i kommissionens 
beslut 2004/6/EG.

Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna deltar i 
verksamheten i Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner i enlighet med 
artikel 2 andra stycket i kommissionens 
beslut 2004/6/EG, och att nationella 
mandat som har delegerats till 
tillsynsmyndigheterna inte hindrar dem 
att uppfylla sina skyldigheter som 
medlemmar av denna kommitté eller 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ceiops:s råd måste vara rättvisa och ärliga och får inte påverkas av politiska hänsyn. Därför 
måste de nationella tillsynsmyndigheterna kunna kommunicera och helt och fullt engagera sig 
tillsamman.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkningen av bästa skattningen ska 
bygga på aktuell och trovärdig information 
och realistiska antaganden och utföras med 
lämpliga försäkringsmatematiska metoder 
och statistiska tekniker.

Beräkningen av bästa skattningen ska 
bygga på aktuell och trovärdig information 
och realistiska antaganden och utföras med 
lämpliga, tillämpliga och relevanta
försäkringsmatematiska metoder och 
statistiska tekniker.

Or. en
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Motivering

”Lämpliga” är inte tillräckligt, med tanke på att ”tillämpliga och relevanta” används i 
artikel 83.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 109 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Korrelationsparametrar. c) Korrelationsparametrar och förfaranden 
för uppdatering av dessa parametrar.

Or. en

Motivering

Korrelationsparametrar kan behöva uppdateras snabbt, vilket dagens finanskris visar.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 119 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De metoder som används för att beräkna 
den prognostiserade 
sannolikhetsfördelningen ska bygga på 
lämpliga försäkringsmatematiska och 
statistiska tekniker och vara förenliga med 
de metoder som används för att beräkna de 
försäkringstekniska avsättningarna.

2. De metoder som används för att beräkna 
den prognostiserade 
sannolikhetsfördelningen ska bygga på 
lämpliga, tillämpliga och relevanta
försäkringsmatematiska och statistiska 
tekniker och vara förenliga med de 
metoder som används för att beräkna de 
försäkringstekniska avsättningarna.

Or. en

Motivering

”Lämpliga” är inte tillräckligt, med tanke på att ”tillämpliga och relevanta” används i 
artikel 83.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 127

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. Nivån 
på minimikapitalkravet ska kalibreras till 
ett value-at-risk-värde för primärkapitalet 
hos ett försäkringsbolag eller 
återförsäkringsbolag med en 
konfidensnivå på 80 procent för en 
ettårsperiod.
Det ska dessutom beräknas enligt följande 
principer:

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 och så att det finns möjlighet till 
revision av beräkningen säkerställs.

b) Minimikapitalkravet ska motsvara 
medräkningsbart primärkapital till ett 
belopp under vilket försäkrings- och 
förmånstagare skulle exponeras för en 
oacceptabel grad av risk om det berörda 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
tilläts fortsätta sin verksamhet.

b) Minimikapitalkravet ska motsvara 
medräkningsbart primärkapital till ett 
belopp under vilket försäkrings- och 
förmånstagare skulle exponeras för en 
oacceptabel grad av risk om det berörda 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
tilläts fortsätta sin verksamhet.

c) Nivån på minimikapitalkravet ska 
kalibreras till ett värde för Value-at-risk
för primärkapitalet hos ett 
försäkringsbolag eller 
återförsäkringsbolag med ett 
konfidensintervall på 80–90 % för en 
ettårsperiod.
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 1 000 000 euro för skade- och 
återförsäkringsföretag eller 2 000 000 euro 
för livförsäkringsföretag.

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

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



PE404.605v01-00 16/21 PA\716277SV.doc

SV

tillsynsmyndigheterna.
2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att 
kräva att få beräkningarna av 
minimikapitalkravet oftare.

Or. en

Motivering

Beräkningarna av MCR bör göras enligt den bästa riskberäkningsmetoden, d.v.s. SCR. För 
bättre lagstiftning är det viktigare att ha en korrekt och noggrann årlig redovisning av 
beräkningarna. Det är också en fråga om kapacitet och resurser hos tillsynsmyndigheten när 
det gäller att ta emot rapporter varje kvartal. Myndigheten bör dock ha rätt att begära 
beräkningarna oftare om man tycker att det behövs, t.ex. om ett företag ger anledning till oro 
eller snabbt förändras eller expanderar.

(Se även skäl 35.)

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna kan ta hänsyn till 
huruvida de relevanta institutioner som 
handlar med oreglerade eller alternativa 
investeringsinstrument tillämpar frivilliga 
koder för uppförande och transparens.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra tillämpningen av uppförandekoder för t.ex. hedgefonder och private equity 
samt uppmuntra och göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att till fullo förstå 
investeringarna.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 131 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 1 ska inte påverka krav som 
kan komma att fastställas av 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
avseende åtaganden i allmänhetens 
intresse i samband med tillgångar eller 
referensvärden som kan kopplas till 
försäkringsförmåner, där 
försäkringstagaren står för 
investeringsrisken.

Or. en

Motivering

För närvarande kan tillsynsmyndigheter enligt det konsoliderade direktivet om 
livförsäkringar bestämma enligt vilka regler som tillgångar kan kopplas till 
fondförsäkringsavtal (dvs. produkter liknande dem som fondföretagen erbjuder). Det är 
viktigt att denna koppling kvarstår så att tvärsektoriella följder kan undvikas, t.ex. att 
striktare bestämmelser gäller för investeringsprogram från fondföretag än för 
investeringsprogram från andra företag när det gäller vad dessa enheter kan kopplas till.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 142 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska återkalla en 
auktorisation som beviljats ett försäkrings-
eller återförsäkringsföretag i följande fall:

1. Tillsynsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska, samtidigt som 
myndigheten fortsätter den nödvändiga 
tillsynen, återkalla en auktorisation som 
beviljats ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag i följande fall:

Or. en
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Motivering

Denna ändring tar hänsyn till att det behövs ett radikalare ingripande av tillsynsmyndigheten 
när MCR-nivån har underskridits (därför har ”bör” ändrats till ”ska”) och därför är det 
viktigt att klargöra att ett fullständigt återkallande av en auktorisation endast gäller 
nystartade företag, och att myndigheten i relation till andra företag måste kunna vidta alla 
åtgärder som krävs för att garantera försäkringstagarnas intressen och åtaganden inom 
ramen för återförsäkringsavtal, t.ex. i samband med likvidation.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 142 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företaget har brustit i efterlevnaden av 
minimikapitalkravet och överlämnat en 
finansiell saneringsplan, varefter något av 
följande inträffat: 1. tillsynsmyndigheten 
har funnit planen uppenbart otillräcklig 
eller 2. det berörda företaget har fått 
tillsynsmyndighetens godkännande av 
planen men inte lyckats genomföra den 
inom tre månader från det att den bristande 
efterlevnaden av minimikapitalkravet 
konstaterades.

c) Företaget har brustit i efterlevnaden av 
minimikapitalkravet och överlämnat en 
finansiell saneringsplan, varefter något av 
följande inträffat: 1. tillsynsmyndigheten 
har funnit planen uppenbart otillräcklig 
eller 2. det berörda företaget har fått 
tillsynsmyndighetens godkännande av 
planen men inte lyckats genomföra den 
inom tre månader från det att den bristande 
efterlevnaden av minimikapitalkravet 
konstaterades. Återkallandet av 
auktorisationen i dessa fall får inte 
medföra att tillsynen upphör när det 
gäller att garantera försäkringstagarnas 
intressen eller att övervaka likvidationer, 
övertaganden eller liknande processer.

Or. en

Motivering

Denna ändring tar hänsyn till att det behövs ett radikalare ingripande av tillsynsmyndigheten 
när MCR-nivån har underskridits (därför har ”bör” ändrats till ”ska”) och därför är det 
viktigt att klargöra att ett fullständigt återkallande av en auktorisation endast gäller 
nystartade företag, och att myndigheten i relation till andra företag måste kunna vidta alla 
åtgärder som krävs för att garantera försäkringstagarnas intressen och åtaganden inom
ramen för återförsäkringsavtal, t.ex. i samband med likvidation.
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den viktigaste formen av gruppstöd är 
överföringar av egna medel från 
moderbolag till dotterbolag. När 
gruppstöd mellan dotterbolag utnyttjas 
ska det finnas rättsligt bindande kontrakt 
eller andra rättsligt bindande mekanismer 
som garanterar rätten att överföra kapital, 
och/eller ge efterställda lån eller 
ömsesidiga garantier, såvida inte sådana 
kapitalöverföringar eller lån är uppenbart 
oriktiga eller medför att 
minimikapitalkravet underskrids i det 
dotterbolag från vilket gruppstödet 
begärdes.

Or. en

Motivering

Överföringar mellan dotterbolag kräver ömsesidigt bindande kontrakt. Det finns prejudikat 
för detta.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 251 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att en 
tillsynsmyndighet, när den agerar som 
grupptillsynsmyndighet, erkänns i denna 
funktion på ett icke-diskriminerande sätt.
Således ska legitima åtgärder som en 
tillsynsmyndighet vidtar i rollen som 
grupptillsynsmyndighet avseende bl.a. 
(men inte uteslutande) 
kapitalöverföringar, inte anses stå i strid 
med medlemsstaten eller 
försäkringstagarna i denna medlemsstat, 
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baserat på denna tillsynsmyndighets 
nationella mandat.

Or. en

Motivering

Den nationella tillsynsmyndigheten har som grupptillsynsmyndighet i hemmedlemsstaten 
skyldighet att agera i gruppens intresse. Nationella tillsynsmyndigheter bör inte behöva oroa 
sig för att beslut som fattats i denna roll kan leda till att de stäms av försäkringstagare i 
hemmedlemsstaten som anser att denna åtgärd har skadat dem.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 253 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar deras respektive 
ansvarsområden ska dessa myndigheter, 
oavsett om de är etablerade i samma 
medlemsstat eller ej, till varandra 
överlämna all avgörande eller relevant
information som kan möjliggöra eller
underlätta för de övriga myndigheterna att 
fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt detta 
direktiv. I detta avseende ska de berörda 
tillsynsmyndigheterna och 
tillsynsmyndigheten överlämna all relevant
information när så begärs och all 
avgörande information på eget initiativ.

Utan att det påverkar deras respektive 
ansvarsområden ska dessa myndigheter, 
oavsett om de är etablerade i samma 
medlemsstat eller ej, till varandra 
överlämna all information för att underlätta 
för de övriga myndigheterna att fullgöra 
sina tillsynsuppgifter enligt detta direktiv. I 
detta avseende ska de berörda 
tillsynsmyndigheterna och 
tillsynsmyndigheten överlämna all 
information på eget initiativ.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att göra det tydligare att alla tillsynsmyndigheter är delaktiga i 
grupptillsyn, att de alla rutinmässigt måste få tillgång till dokumentation och göras aktivt 
delaktiga i beslutsfattandet så att de bildar ett verkligt kollegium.
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Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett moderbolag eller holdingbolag 
inte uppfyller villkoren för gruppstöd, kan 
tillsynsmyndigheten besluta att tillsynen 
på gruppnivå ska upphöra.

Or. en

Motivering

En sanktion som innebär att man förlorar de kapitalfördelar som det innebär att utgöra en 
grupp, om villkoren för gruppstöd inte uppfylls.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan hinder av punkt 1 och med 
hänsyn till det förfarande för 
beslutsfattande som beskrivs i 
artikel 251.4, ska Kommittén för 
europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner bli en 
juridisk person genom en förordning som 
träder i kraft samtidigt som det här 
direktivet.

Or. en

Motivering

Ceiops har beslutsrätt t.ex. när det gäller att lösa konflikter i samband med gruppstöd. Om 
det skulle förekomma rättsliga klagomål mot ett sådant beslut vore det önskvärt, och ett bättre 
uttryck för ansvarstagande, att Ceiops är en part i ett förfarande i stället för att bara 
representeras av kommissionen som juridisk person. EG-domstolen har i domen beträffande 
mål C-217/04 av den 2 maj 2006 uttalat att artikel 95 kan vara rättslig grund för inrättandet 
av organ. Detta resonemang skulle kunna utsträckas till att gälla även för artikel 47.
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