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Ændringsforslag 289
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1)Finanskrisen i 2007 og 2008 afslørede 
væsentlige mangler ved finansielle tilsyn, 
både i bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. De nationalt baserede 
tilsynsmodeller har ikke været tilpasset 
den nuværende situation med finansiel 
globalisering og de integrerede og 
indbyrdes sammenhængende finansielle 
markeder i Europa, hvor mange 
finansielle institutioner driver forretning 
på tværs af grænserne. Krisen afslørede 
mangler inden for samarbejde, 
koordinering, konsekvent anvendelse af 
EU-retten og tilliden mellem de nationale 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

Horisontal betragtning: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Ændringsforslag 290
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I flere beslutninger før og under 
finanskrisen har Europa-Parlamentet 
opfordret til at gå i retning af et mere 
integreret europæisk tilsyn for at sikre 
reelt lige vilkår for alle aktører på EU-
plan, og afspejle de finansielle markeders 
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voksende integration i EU (i sine 
beslutninger af 13. april 2000 om 
meddelelse fra Kommissionen om 
etablering af en ramme for finansielle 
tjenesteydelser: en handlingsplan, af 
21. november 2002 om tilsyn med 
finansielle institutioner, af 11. juli 2007 
om politikken for finansielle 
tjenesteydelser (2005-2010) - hvidbog, af 
23. september 2008 med henstillinger til 
Kommissionen om hedgefonde og private 
equity og af 9. oktober 2008 med 
henstillinger til Kommissionen om 
Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur samt i sine holdninger af 
22. april 2009 om det ændrede forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om adgang til og udøvelse af forsikrings-
og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
og af 23. april 2009 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
kreditvurderingsbureauer).

Or. fr

Begrundelse

Horisontal betragtning: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Ændringsforslag 291
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I november 2008 gav Kommissionen 
en højniveaugruppe med Jacques de 
Larosière som formand mandat til at 
fremsætte anbefalinger om, hvordan de 
europæiske tilsynsordninger kan styrkes 
for at forbedre beskyttelsen af EU-
borgerne og genoprette tilliden til det 
finansielle system. I sin endelige rapport 
(de Larosière-rapporten), som blev 
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fremlagt den 25. februar 2009 anbefalede 
højniveaugruppen, at tilsynssystemet 
styrkes for at nedsætte risikoen for og 
omfanget af kommende finanskriser. Den 
anbefalede at indføre omfattende 
reformer af strukturen i tilsynet med 
Unionens finanssektor. De Larosière-
rapporten anbefalede endvidere, at der 
oprettes et europæisk finanstilsynssystem 
(ESFS), der omfatter tre europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA'er) - én 
myndighed for hver af bank-, værdipapir-, 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordningssektorer
ne samt et europæisk råd for systemiske 
risici.

Or. fr

Begrundelse

Horisontal betragtning: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Ændringsforslag 292
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning -1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) Finansiel stabilitet er en 
forudsætning for, at realøkonomien kan 
skabe arbejdspladser, kredit og vækst.
Den finansielle krise har afsløret alvorlige 
mangler i finanstilsynet, som ikke forudså 
negative makroudviklinger eller 
forebyggede akkumulering af for store 
risici i det finansielle system.

Or. fr

Begrundelse

Horisontal betragtning: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I
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Ændringsforslag 293
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Det Europæiske Råd anbefalede i sine 
konklusioner fra mødet den 18. og 
19. juni 2009, at der blev oprettet et 
europæisk finanstilsynssystem, der 
omfatter tre nye ESA'er. Formålet med 
systemet bør være at opgradere kvaliteten 
af og konsekvensen i det nationale tilsyn, 
styrke det overordnede tilsyn med 
grænseoverskridende koncerner og 
fastlægge et fælles europæisk regelsæt, 
der gælder for alle finansielle 
institutioner på det indre marked. Det 
understregede, at ESA'erne også bør have 
tilsynsbeføjelser over for 
kreditvurderingsbureauer, og opfordrede 
Kommissionen til at fremsætte konkrete 
forslag til, hvordan ESFS kan spille en 
vigtig rolle i krisesituationer.

Or. fr

Begrundelse

Horisontal betragtning: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Ændringsforslag 294
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre, at Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) kan fungere 
effektivt, er det nødvendigt at ændre EU's 

(2) For at sikre, at Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) kan fungere 
effektivt, er det nødvendigt at ændre EU's 



AM\877719DA.doc 7/138 PE472.278v01-00

DA

lovgivning om de tre myndigheders 
virkefelt. Disse ændringer vedrører 
definitionen af nogle af ESA'ernes 
beføjelser, integrationen af visse beføjelser 
i eksisterende processer under relevant EU-
lovgivning og ændringer, der skal sikre, at 
ESA'erne kan fungere gnidningsløst og 
effektivt inden for rammerne af ESFS.

lovgivning om de tre myndigheders 
virkefelt. Disse ændringer vedrører 
definitionen af nogle af ESA'ernes 
beføjelser, integrationen af visse beføjelser 
i eksisterende processer under relevant EU-
lovgivning, ændringer, der skal sikre, at 
ESA'erne kan fungere gnidningsløst og 
effektivt inden for rammerne af ESFS og et 
budget, som er fuldt ud 
fællesskabsfinansieret. Hvis nye opgaver 
overføres til en ESA, bør dens budget 
tilpasses hurtigst muligt, så den bliver i 
stand til at løse de nye opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 295
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre, at Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) kan fungere 
effektivt, er det nødvendigt at ændre EU's 
lovgivning om de tre myndigheders 
virkefelt. Disse ændringer vedrører 
definitionen af nogle af ESA'ernes 
beføjelser, integrationen af visse beføjelser 
i eksisterende processer under relevant EU-
lovgivning og ændringer, der skal sikre, at 
ESA'erne kan fungere gnidningsløst og 
effektivt inden for rammerne af ESFS.

(2) For at sikre, at Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) - som bl.a. gør 
det muligt at skabe de rette vilkår for 
langsigtede investeringer - kan fungere 
effektivt, er det nødvendigt at ændre EU's 
lovgivning om de tre myndigheders 
virkefelt. Disse ændringer vedrører 
definitionen af nogle af ESA'ernes 
beføjelser, integrationen af visse beføjelser 
i eksisterende processer under relevant EU-
lovgivning og ændringer, der skal sikre, at 
ESA'erne kan fungere gnidningsløst og 
effektivt inden for rammerne af ESFS.
Hvis ESA's beføjelser skulle ændres, ville 
det tilhørende budget skulle ændres 
tilsvarende.

Or. fr
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Ændringsforslag 296
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et mere effektivt 
fungerende indre marked. I henhold til 
forordningerne om oprettelse af ESFS kan 
ESA'erne udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastlagt i den relevante lovgivning, og som 
skal forelægges Kommissionen til 
vedtagelse i overensstemmelse med artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) ved 
delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter. Direktiv …/… 
[omnibus I] fastlægger et første sæt af 
sådanne områder, og dette direktiv bør 
fastlægge endnu et sæt områder, navnlig 
for direktiv 2003/71/EF og direktiv 
2009/138/EF, uden at dette berører 
medtagelsen af andre områder i fremtiden.

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et mere effektivt 
fungerende indre marked. I henhold til 
forordningerne om oprettelse af ESFS kan 
ESA'erne udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastlagt i den relevante lovgivning, og som 
skal forelægges Kommissionen til 
vedtagelse i overensstemmelse med artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) ved 
delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter. Direktiv 
2010/78/EU af 24. november 2010 om 
ændring af direktiv 98/26/EF, 
2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 
2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 
2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 
2009/65/EF for så vidt angår de 
beføjelser, der er tillagt Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed) fastlægger et 
første sæt af sådanne områder, og dette 
direktiv bør fastlægge endnu et sæt 
områder, navnlig for direktiv 2002/92/EF, 
2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF, uden 
at dette berører medtagelsen af andre 
områder i fremtiden. Direktiv 2003/41/EF, 
som Kommissionen bør fremsætte 
revisionsforslag for inden udgangen af 
2012, bør ikke være omfattet af dette 
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i gang med en revision af direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og har sendt en anmodning om råd til 
EIOPA, som omfatter solvensmargener for pensionsfonde. Anmodningen om råd omfatter en 
egentlig konsekvensvurdering og vil indgå i forberedelsen af det andet pensionskassedirektiv
(IORP II), som forventes i tredje kvartal 2012.

Ændringsforslag 297
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et mere effektivt 
fungerende indre marked. I henhold til 
forordningerne om oprettelse af ESFS kan 
ESA'erne udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastlagt i den relevante lovgivning, og som 
skal forelægges Kommissionen til 
vedtagelse i overensstemmelse med artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) ved 
delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter. Direktiv …/… 
[omnibus I] fastlægger et første sæt af 
sådanne områder, og dette direktiv bør 
fastlægge endnu et sæt områder, navnlig 
for direktiv 2003/71/EF og direktiv 
2009/138/EF, uden at dette berører 
medtagelsen af andre områder i fremtiden.

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et endnu mere effektivt 
fungerende indre marked og mere effektiv 
gennemførelse af tilsyn på mikroniveau. I 
henhold til forordningerne om oprettelse af 
ESFS kan ESA'erne udarbejde udkast til 
tekniske standarder på de områder, der 
specifikt er fastlagt i den relevante 
lovgivning, og som skal forelægges 
Kommissionen til vedtagelse i 
overensstemmelse med artikel 290 og 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) ved delegerede 
retsakter eller gennemførelsesretsakter. 
Direktiv …/… [omnibus I] fastlægger et 
første sæt af sådanne områder, og dette 
direktiv bør fastlægge endnu et sæt 
områder, navnlig for direktiv 2003/71/EF 
og direktiv 2009/138/EF, uden at dette 
berører medtagelsen af andre områder i 
fremtiden.
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Or. lt

Ændringsforslag 298
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et mere effektivt 
fungerende indre marked. I henhold til 
forordningerne om oprettelse af ESFS kan 
ESA'erne udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastlagt i den relevante lovgivning, og som 
skal forelægges Kommissionen til 
vedtagelse i overensstemmelse med artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) ved 
delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter. Direktiv …/… 
[omnibus I] fastlægger et første sæt af 
sådanne områder, og dette direktiv bør 
fastlægge endnu et sæt områder, navnlig 
for direktiv 2003/71/EF og direktiv 
2009/138/EF, uden at dette berører 
medtagelsen af andre områder i fremtiden.

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op af udarbejdelse af en enkelt 
regelsamling for at sikre en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse og 
dermed bidrage til et endnu mere effektivt 
fungerende indre marked og mere effektiv 
gennemførelse af tilsyn på mikroniveau. I 
henhold til forordningerne om oprettelse af 
ESFS kan ESA'erne udarbejde udkast til 
tekniske standarder på de områder, der 
specifikt er fastlagt i den relevante 
lovgivning, og som skal forelægges 
Kommissionen til vedtagelse i 
overensstemmelse med artikel 290 og 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) ved delegerede 
retsakter eller gennemførelsesretsakter. 
Direktiv …/… [omnibus I] fastlægger et 
første sæt af sådanne områder, og dette 
direktiv bør fastlægge endnu et sæt 
områder, navnlig for direktiv 2003/71/EF 
og direktiv 2009/138/EF, uden at dette 
berører medtagelsen af andre områder i 
fremtiden.

Or. lt

Ændringsforslag 299
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Forberedelse og konsultationer i 
forbindelse med 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til Solvens II befinder sig på et 
fremskredet stade, og disse 
gennemførelsesforanstaltninger bør 
derfor afsluttes for at opnå en hurtig 
afslutning. Efterfølgende justeringer bør 
ske i henhold til procedurerne for 
delegerede retsakter og 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
som fastsat heri.

Or. en

Ændringsforslag 300
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Gennemførelsesretsakterne er meget 
omfattende, og Europa-Parlamentet og 
Rådet bør derfor have tre måneder fra 
meddelelsesdatoen til at gøre indsigelse 
mod en delegeret retsakt eller en 
reguleringsmæssig teknisk standard. På 
Europa-Parlamentet eller Rådets 
foranledning bør det være muligt at 
forlænge denne periode med yderligere tre 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv



PE472.278v01-00 12/138 AM\877719DA.doc

DA

Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det nye tilsynssystem, der oprettes 
med ESFS, kræver et tæt samarbejde 
mellem nationale tilsynsmyndigheder og 
ESA'erne. Ændringer af den relevante 
lovgivning bør sikre, at der ikke findes 
retlige hindringer for forpligtelsen til 
udveksling af oplysninger i 
Kommissionens forslag til forordninger om 
oprettelse af ESA'erne.

(15) Det nye tilsynssystem, der oprettes 
med ESFS, kræver et tæt samarbejde 
mellem nationale tilsynsmyndigheder og 
ESA'erne. Ændringer af den relevante 
lovgivning bør sikre, at der ikke findes 
retlige hindringer for forpligtelsen til 
udveksling af oplysninger i 
Kommissionens forslag til forordninger om 
oprettelse af ESA'erne, og at levering af 
oplysninger ikke giver anledning til 
unødvendigt ekstra bureaukrati.

Or. hu

Ændringsforslag 302
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Det er nødvendigt med en 
fuldstændig liste over en virksomheds 
aktiver, for at de tilsynsførende kan 
foretage en behørig vurdering af de 
finansielle risici. Dette er navnlig vigtigt i 
forbindelse med direktiv 2009/138/EF, 
idet virksomheder har ret til at foretage 
investeringsvalg i henhold til 
forsigtighedsprincippet. Medlemsstaterne 
bør derfor kunne kræve, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber skal indsende en 
fuldstændig liste over deres aktiver punkt 
for punkt til tilsynsmyndighederne, hvis 
sådanne oplysninger er nødvendige for, at 
de kompetente myndigheder kan udføre 
deres tilsyn effektivt.

Or. en
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Begrundelse

EIOPA's forslag til en skabelon for aktiver giver oplysninger, som er afgørende for 
tilsynsformål i henhold til Solvens II, i form af en detaljeret liste over investeringer. Sådanne 
lister giver et grundlag for en behørig vurdering af finansielle risici, hvilket er desto vigtigere 
i Solvens II, idet virksomheder vil have ret til at foretage investeringsvalg i henhold til 
forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag 303
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre en ensartet beregning af 
forsikrings- og genforsikringsselskabers 
forsikringsmæssige henlæggelser under 
direktiv 2009/138/EF skal et centralt organ 
regelmæssigt udlede, offentliggøre og 
ajourføre visse tekniske oplysninger i 
relation til den risikofrie rentekurve, hvor 
der skal tages hensyn til observationer på 
finansmarkedet, og at organet skal kunne 
gøre dette regelmæssigt. Disse opgaver er 
af teknisk og forsikringsrelateret karakter 
og bør derfor udføres af EIOPA.

(17) For at sikre en ensartet beregning af 
forsikrings- og genforsikringsselskabers 
forsikringsmæssige henlæggelser under 
direktiv 2009/138/EF skal et centralt organ 
regelmæssigt udlede, offentliggøre og 
ajourføre visse tekniske oplysninger i 
relation til den risikofrie rentekurve, hvor 
der skal tages hensyn til observationer på 
finansmarkedet. Beregningsmetoden for 
den risikofrie rentekurve bør være 
gennemsigtig på en sådan måde, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
kan anvende denne kurve i deres 
risikostyringsstrategi. Disse opgaver er af 
teknisk og forsikringsrelateret karakter og 
bør derfor udføres af EIOPA.

Or. en

Ændringsforslag 304
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Ved udarbejdelsen af den nye 
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tilsynsordning skal uønskede 
indvirkninger på behandlingen af 
forsikringsaktiviteter med langsigtede 
garantier undgås. Markedsafbrydelser og 
interferens med eksisterende produkter 
skal begrænses mest muligt. I denne 
henseende skal man navnlig være 
opmærksom på at undgå kunstig 
volatilitet i de forsikringsmæssige 
henlæggelser og den anerkendte 
egenkapital ud over kapitalkravene. Dette 
bør navnlig opnås gennem et tidligt 
startpunkt for ekstrapolering af den 
relevante risikofrie rentekurve. Ved 
vedtagelsen af delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter bør 
Kommissionen også sikre, at der ikke sker 
nogen forringelse af kontinuiteten og den 
videre udvikling af forsikringsaktiviteter 
med langsigtede garantier.

Or. en

Ændringsforslag 305
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at visse tekniske input til 
solvenskapitalkravet under anvendelse af 
standardformlen tilvejebringes på et 
harmoniseret grundlag, f.eks. for at 
muliggøre harmoniserede tilgange til 
brug af ratings, bør EIOPA tillægges 
bestemte opgaver. Hvordan disse opgaver 
skal udføres, bør præciseres i detaljer i 
foranstaltninger, som vedtages ved 
delegerede retsakter.

(18) For at sikre, at visse tekniske input til 
solvenskapitalkravet under anvendelse af 
standardformlen tilvejebringes på et 
harmoniseret grundlag, bør EIOPA 
tillægges bestemte opgaver. Hvordan disse 
opgaver skal udføres, bør præciseres i 
detaljer i foranstaltninger, som vedtages 
ved delegerede retsakter.

Or. en
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Ændringsforslag 306
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør tilskyndes til udvikling af 
international konvergens i forbindelse med 
risikobaserede solvensordninger. I 
erkendelse af, at nogle tredjelande kan 
have brug for mere tid til at tilpasse og 
gennemføre en solvensordning, der fuldt 
ud opfylder kriterierne for at blive 
anerkendt som ligestillet, skal 
Kommissionen kunne træffe 
foranstaltninger ved delegerede retsakter 
for at præcisere overgangsordninger i 
relation til behandling af sådanne 
tredjelandsordninger, især hvis der fra 
offentlig side er givet tilsagn om at 
etablere en ordning, der svarer til direktiv 
2009/138/EF.

(22) Der bør tilskyndes til udvikling af 
international konvergens i forbindelse med 
risikobaserede solvensordninger. I 
erkendelse af, at nogle tredjelande kan 
have brug for mere tid til at tilpasse og 
gennemføre en solvensordning, der fuldt 
ud opfylder kriterierne for at blive 
anerkendt som ligestillet, er det nødvendigt 
at specificere vilkår i relation til 
behandling af sådanne 
tredjelandsordninger, for at disse 
tredjelande kan anerkendes som 
midlertidigt ligestillede. Dette bør ske i 
forbindelse med den kommende 
gennemførelseslovgivning for Solvens II.

Or. en

Ændringsforslag 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør tilskyndes til udvikling af 
international konvergens i forbindelse med 
risikobaserede solvensordninger. I 
erkendelse af, at nogle tredjelande kan 
have brug for mere tid til at tilpasse og 
gennemføre en solvensordning, der fuldt 
ud opfylder kriterierne for at blive 
anerkendt som ligestillet, skal 
Kommissionen kunne træffe 
foranstaltninger ved delegerede retsakter 
for at præcisere overgangsordninger i 

(22) Der bør tilskyndes til udvikling af 
international konvergens i forbindelse med 
risikobaserede solvensordninger. I 
erkendelse af, at nogle tredjelande kan 
have brug for mere tid til at tilpasse og 
gennemføre en solvensordning, der fuldt 
ud opfylder kriterierne for at blive 
anerkendt som ligestillet, skal 
Kommissionen kunne træffe 
foranstaltninger ved delegerede retsakter 
for at præcisere overgangsordninger i 
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relation til behandling af sådanne 
tredjelandsordninger, især hvis der fra 
offentlig side er givet tilsagn om at etablere 
en ordning, der svarer til direktiv 
2009/138/EF.

relation til behandling af sådanne 
tredjelandsordninger, især hvis der fra 
offentlig side er givet tilsagn om at etablere 
en ordning, der svarer til direktiv 
2009/138/EF. Det bør endvidere 
understreges, at når det gælder 
tredjelande, er et risikobaseret tilsyn ikke 
tilstrækkeligt. De bør have 
koncerntilsynssystemer svarende til EU's.

Or. hu

Ændringsforslag 308
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) Beregningen af solvenskapitalkravet 
for sygeforsikring bør afspejle nationale 
udligningsordninger og bør også tage 
højde for ændringer i den nationale 
sundhedslovgivning, da de er en 
grundlæggende del af forsikringssystemet 
inden for disse nationale 
sundhedsmarkeder.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater har sundhedsmarkedet ændret sig fra et marked med offentlig 
sygeforsikring til et privat sundhedsmarked ledsaget af statslige regulerings- og 
udligningsordninger. Dermed får borgerne mulighed for at købe sygeforsikringer, hvilket bør 
afspejle sig i beregningen af solvenskapitalkravet.

Ændringsforslag 309
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) I lyset af finanskrisen og de 
procykliske mekanismer, som bidrog til 
dens opståen og forværrede dens 
virkning, har Rådet for Finansiel Stablitet 
(FSB), BCBS og G20 fremsat 
anbefalinger for at mildne de procykliske 
virkninger af finansiel regulering. Disse 
anbefalinger har direkte relevans for 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som vigtige elementer i det finansielle 
system.

Or. en

Ændringsforslag 310
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28b) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
solvenskapitalkrav tager højde for det 
makrofinansielle miljø, som forsikrings-
og genforsikringsselskaber opererer i. Det 
bør derfor være et krav, at sådanne 
virksomheder opretholder en 
kontracyklisk kapitalbuffer, som 
opbygges, når aktivernes værdiansættelse 
på finansmarkederne vurderes at være 
knyttet til en opbygning af systemrisici, og 
nedbringes i stressede perioder. Den 
kontracykliske kapitalbuffer bør derfor 
variere på en måde, som afspejler 
potentielt ustabile tendenser eller bobler 
på finansmarkederne, og den kan være på 
nul. Dette ville bidrage til at mindske 
sandsynligheden for brud på 
solvenskapitalkravet uden at måtte ty til 
midlertidige, efterfølgende justeringer af 
inputparametre for værdiansættelser, som 
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er i overensstemmelse med markedet.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at manipulere med passivernes værdi ved at forhøje diskonteringssatsen med en 
"illikviditetspræmie", er det mere direkte at følge CRD4 og forlange, at der skal opbygges 
kapital ud over solvenskapitalkravet, hvor der er risiko for aktivbobler, så en virksomhed, når 
en krise rammer, ikke straks bryder solvenskapitalkravet og må forsøge at rejse kapital under 
dårlige forhold. Der foreslås derfor en kontracyklisk buffer som den, der kræves for banker, 
og som fastsættes af EIOPA (efter forslag fra ESRB).

Ændringsforslag 311
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28c) For at opnå sammenhængende 
anvendelse og sikre makrotilsyn på EU-
plan er det hensigtsmæssigt, at Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
(ESRB) udarbejder principper, som er 
skræddersyet til EU's økonomi, og får 
ansvaret for at overvåge anvendelsen af 
den kontracykliske buffer.

Or. en

Begrundelse

ESRB skal spille en rolle i koordineringen af brugen af kontracykliske makroforanstaltninger 
på tværs af grænser og sektorer.

Ændringsforslag 312
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Betragtning 28 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28d) Finanskrisen understregede, at 
finansinstitutter i massivt omfang 
undervurderede niveauet for 
modpartskreditrisiko i forbindelse med 
over the counter-derivater (OTC-
derivater). Dette fik i september 2009 G20 
til at kræve, at flere OTC-derivater skulle 
cleares gennem en central modpart 
(CCP). De opfordrede desuden til, at 
OTC-derivater, som ikke kunne cleares 
centralt, skulle underkastes strengere 
kapitalkrav for at afspejle de større risici, 
der er knyttet til dem.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsselskaber bør ligesom kreditinstitutter og investeringsfirmaer gives incitamenter 
til at bruge centrale modparter i overensstemmelse med EMIR-forordningen. Det er et vigtigt 
incitament at sikre, at solvenskapitalkravsmetoder kræver mindre kapital for derivater, som 
cleares gennem centrale modparter, end for bilaterale ordninger (tekst baseret på CRD4, 
betragtning 57).

Ændringsforslag 313
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Målene for dette direktiv, nemlig at 
forbedre det indre markeds funktion 
gennem et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau, at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører og 
dermed virksomheder og forbrugere, at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede funktion, at 

(31) Målene for dette direktiv, nemlig at 
forbedre det indre markeds funktion 
gennem et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau, at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører og 
dermed virksomheder og forbrugere, at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede funktion, at 
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opretholde det finansielle systems stabilitet 
og styrke den internationale koordinering 
af tilsyn, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af handlingens omfang bedre 
gennemføres på EU-plan; EU kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. den nævnte 
artikel, bør dette direktiv ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

opretholde det finansielle systems stabilitet 
og styrke den internationale koordinering 
af tilsyn, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af handlingens omfang bedre 
gennemføres på EU-plan; EU kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. den nævnte 
artikel, bør dette direktiv ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 
og det bør navnlig ikke fastlægge 
solvenskrav for 
arbejdsmarkedspensionsorganer.

Or. de

Ændringsforslag 314
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel -1 – stk. 1 (nyt)
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Til artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Medlemsstaterne sender jævnligt de 
oplysninger, som indsamles af 
informationspunkterne, til Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings-
og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 
(EIOPA), som offentliggør dem på sit 
websted." 

Or. en
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Ændringsforslag 315
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 13 – stk. 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 13 indsættes følgende stk.:
"32a) "godkendt central modpart": en 
central modpart, som tilbyder 
clearingtjenester for derivatinstrumenter, 
og som er godkendt i henhold til 
forordning (EU) nr. …/2011 (EMIR);"

Or. en

Begrundelse

Nævnt i ændringsforslag til artikel 105, stk. 6, og artikel 111, stk. 1, litra fa) (ny), om 
modpartsrisikomodul.

Ændringsforslag 316
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter
vedrørende stk. 2, hvori specificeres de 
centrale aspekter, for hvilke der skal 
offentliggøres aggregerede statistiske data, 
og oplysningernes format, struktur, 
indhold og offentliggørelsesdato.

4. For at sikre ens anvendelsesbetingelser
vedrørende stk. 2 i denne artikel 
udarbejder EIOPA forslag til tekniske 
gennemførelsesstandarder, hvori 
specificeres de centrale aspekter, for hvilke 
der skal offentliggøres aggregerede 
statistiske data, og de i denne artikel 
anførte oplysningers format, struktur, 
indhold og offentliggørelsesdato
fastlægges.
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EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. juli 2012. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder, der er nævnt i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre fuld overholdelse med 
hensyn til opdelingen mellem delegerede 
retsakter og reguleringsmæssige tekniske 
standarder bliver alle delegerede 
retsakter, som skal blive til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
dette efter en periode på tre år fra 
offentliggørelsen af dette direktiv i EU-
Tidende.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den nye række af reguleringsmæssige tekniske standarder, som ordføreren 
har medtaget i sin betænkning, er det vigtigt, at EIOPA får tid til at tilpasse sig sin nye rolle. 
Dette ændringsforslag vil give en blød landing for de reguleringsmæssige tekniske 
standarder.
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Ændringsforslag 318
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:
"i) i en forud defineret periode, hvor 
omfanget og kompleksiteten af risiciene 
for forsikringsvirksomhed er tilstrækkeligt 
lave, og hvor det klart kan påvises, at 
byrden på virksomheden er større end 
fordelene ved informationen, skal EIOPA 
begrænse den regelmæssige 
indrapportering fra små og mellemstore 
virksomheder til oplysninger, som ændres 
markant i løbet af året, under 
forudsætning af, at der foretages en fuld 
indrapportering mindst en gang om året."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at man ikke overbebyrder små og mellemstore virksomheder med 
kvartalsvise rapporteringspligter, men de tilsynsførende skal have mulighed for at indhente 
disse oplysninger i det mindste fra de store og systemisk relevante markedsoperatører.

Ændringsforslag 319
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:
"i) i en forud defineret periode, idet den 
regelmæssige tilsynsrapportering i 
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perioder på under 12 måneder er 
begrænset til oplysninger, som ændres 
markant i årets løb eller er nødvendige 
for, at de kompetente myndigheder kan 
udføre deres tilsyn effektivt."

Or. en

Begrundelse

EIOPA's forslag til en skabelon for aktiver giver oplysninger, som er afgørende for 
tilsynsformål i henhold til Solvens II, i form af en detaljeret liste over investeringer. Sådanne 
lister giver et grundlag for en behørig vurdering af finansielle risici, hvilket er desto vigtigere 
i Solvens II, idet virksomheder vil have ret til at foretage investeringsvalg i henhold til 
forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag 320
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:
"i) i forud fastsatte perioder, hvor det for 
perioder på mindre end 12 måneder for 
små og mellemstore 
forsikringsvirksomheder gælder, at 
regelmæssig tilsynsindberetning 
begrænses til oplysninger, der ændres 
væsentligt i årets løb;"

Or. en

Ændringsforslag 321
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – litra a – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:
"i) i forud fastsatte perioder, på 
grundlag af rettidig indsamling af 
oplysninger med henblik på et effektivt 
tilsyn;"

Or. pt

Ændringsforslag 322
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I stk. 2 indsættes følgende litra:
"aa) at undtage forsikrings- og 
genforsikringsselskaber fra at indsende 
skabeloner som specificeret i de 
delegerede retsakter i henhold til stk. 6, 
hvis forsikrings- eller 
genforsikringsselskabets aktiviteter kun 
udøves i den medlemsstat, hvor 
virksomheden er godkendt;"

Or. en

Begrundelse

For nationale virksomheder og koncerner bør de nationale tilsynsførende kunne definere et 
sæt af centrale oplysninger, som anses for nødvendige på nationalt niveau for kvartalsvis og 
årlig indberetning.

Ændringsforslag 323
Miguel Portas

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 4 – litra a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:
"Medlemsstaterne skal kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
indleverer en komplet punkt for punkt-
liste over aktiver til 
tilsynsmyndighederne."

Or. pt

Ændringsforslag 324
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:
Medlemsstaterne bør kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som en del af deres regelmæssige 
indberetning eller på ad hoc-basis skal 
indsende en fuldstændig liste over deres 
aktiver punkt for punkt til 
tilsynsmyndighederne, hvis sådanne 
oplysninger er nødvendige for, at de 
kompetente myndigheder kan udføre 
deres tilsyn effektivt."

Or. en

Begrundelse

EIOPA's forslag til en skabelon for aktiver giver oplysninger, som er afgørende for 
tilsynsformål i henhold til Solvens II, i form af en detaljeret liste over investeringer. Sådanne 
lister giver et grundlag for en behørig vurdering af finansielle risici, hvilket er desto vigtigere 
i Solvens II, idet virksomheder vil have ret til at foretage investeringsvalg i henhold til 
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forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag 325
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:
"Kun i særlige tilfælde kan 
medlemsstaterne kræve, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber indleverer en 
komplet punkt for punkt-liste over aktiver 
til tilsynsmyndighederne."

Or. en

Ændringsforslag 326
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:
"Når medlemsstaterne forlanger, at 
forsikringsvirksomheder regelmæssigt 
skal indsende en fuldstændig liste over 
aktiver punkt for punkt, kan de undtage 
små forsikringsvirksomheder fra den 
regelmæssige indberetningsforpligtelse 
punkt for punkt, hvis det klart kan 
påvises, at byrden på virksomheden er 
større end fordelende ved oplysningerne."

Or. en
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Ændringsforslag 327
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 2 tilføjes følgende punktum:
"Når medlemsstaterne forlanger, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
indleverer en komplet punkt for punkt-
liste over aktiver, skal de begrænse 
indberetningspligten for små og 
mellemstore virksomheder."

Or. en

Ændringsforslag 328
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 – litra -a c (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) I stk. 4 tilføjes følgende led:
ca) "det skal ske med en hyppighed, som 
er forenelig med et effektivt tilsyn, helst 
hvert kvartal."

Or. pt

Ændringsforslag 329
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter til 
præcisering af de i stk. 1-4 nævnte 
oplysninger med det formål at sikre en 
passende grad af konvergens i 
tilsynspraksis

6. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for at præcisere de i 
stk. 1-4 nævnte oplysninger, tidspunkter 
og vilkår for eventuelle dispensationer.

EIOPA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10 
til 14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 330
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Følgende afsnit indsættes:

"5a. Uden at det berører de kompetente 
tilsynsmyndigheders kompetencer, 
bestræber disse sig så vidt muligt på at 
informere inden for rammerne af 
tilsynskollegierne om deres beslutning om 
at fastsætte et kapitalkrav for et 
forsikrings- eller genforsikringsselskab."
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Or. en

Ændringsforslag 331
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra -a a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Der indsættes følgende stykke:

"5b. Er der i tilsynskollegiet uenighed om 
den kompetente tilsynsmyndigheds 
beslutning om at pålægge et kapitalkrav i 
de i litra a), b og c nævnte tilfælde, kan 
den koncerntilsynsførende eller enhver af 
de øvrige berørte tilsynsmyndigheder 
konsultere EIOPA. EIOPA konsulteres i 
løbet af en måned, og alle kompetente 
tilsynsmyndigheder skal underrettes. Er 
EIOPA blevet konsulteret, tager den 
kompetente tilsynsmyndighed behørigt 
hensyn til en sådan rådgivning, før den 
træffer sin afgørelse. På dette tidspunkt 
optræder EIOPA som mægler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Begrundelse

EIOPA tillægges mæglingsbeføjelse.

Ændringsforslag 332
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra -a b (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 5 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Der indsættes følgende stykke:
"5c. Hvis kollegiet ikke er nået til enighed 
ved afslutningen af den i stk. 7 nævnte 
periode, og den koncerntilsynsførende 
eller en af de kompetente 
tilsynsmyndigheder har forelagt sagen for 
EIOPA i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EF) nr. 1094/2010, udskyder 
den kompetente tilsynsmyndighed sin 
afgørelse og afventer en afgørelse fra 
EIOPA, som denne kan træffe i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i 
den nævnte forordning, og træffer sin 
afgørelse i overensstemmelse med 
EIOPA's afgørelse.
Den i stk. 6 og 7 nævnte periode anses for 
at være forligsperioden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 2, i den nævnte forordning.
EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på to måneder. Sagen forelægges ikke for 
EIOPA efter udløbet af den i stk. 6 
nævnte periode, eller efter at de 
kompetente tilsynsmyndigheder er nået til 
enighed."

Or. en

Begrundelse

EIOPA tillægges mæglingsbeføjelse.

Ændringsforslag 333
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte tekniske De i første afsnit nævnte tekniske 
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gennemførelsesstandarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].

gennemførelsesstandarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 334
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011.

EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 30. 
september 2012.

Or. en

Ændringsforslag 335
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 – litra b a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 37 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke indsættes:

"7a. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
specificere omfanget og betingelserne for 
ekstern revision af de i stk. 1-4 nævnte 
oplysninger.
EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
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standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2013.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit nævnte tekniske 
gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Begrundelse

Solvens II-balancen er i vidt omfang forskellig fra virksomhedernes regnskaber, og det synes 
derfor nødvendigt at gøre revisionen obligatorisk.

Ændringsforslag 336
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 7
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 50 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter for 
nærmere at præcisere følgende:

1. EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
for nærmere at præcisere følgende:

Or. en

Ændringsforslag 337
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 7
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen til vedtagelse.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10 
til 14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 338
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 7
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan, hvor dette er 
relevant med henblik på at sikre passende 
konvergens med hensyn til den i artikel 45, 
stk. 1, litra a), nævnte vurdering, vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 301a og med forbehold af 
betingelserne i artikel 301b og 301c for 
yderligere at præcisere elementerne i denne 
vurdering.

2. EIOPA kan, hvor dette er relevant med 
henblik på at sikre passende konvergens 
med hensyn til den i artikel 45, stk. 1, litra 
a), nævnte vurdering, udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
for yderligere at præcisere elementerne i 
denne vurdering.

EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10 
til 14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 339
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 10
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
stk. 53, 54 og 55 som suppleret ved de i 
denne artikel nævnte delegerede retsakter 
vedrørende de anliggender, der er 
omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til
modellerne for offentliggørelsen.

Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for anvendelsen af dette afsnit 
udarbejder EIOPA udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at præcisere:

a) procedurerne, formaterne og
modellerne
b) omfang og krav for ekstern revision

Or. en

Begrundelse

Da de harmoniserede oplysninger vil blive offentliggjort, bør også det sikkerhedsniveau, som 
ligger til grund for oplysningerne, være baseret på en harmoniseret standard. En teknisk 
standard kan sikre dette og åbner mulighed for at inddrage tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 340
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 10
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 56 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af dette afsnit udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
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gennemførelsesstandarder for at 
specificere omfanget og betingelserne for 
ekstern revision af de i artikel 51, 53, 54 
og 55 nævnte oplysninger.
EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2013.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder, der er nævnt i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Solvens II-balancen er i vidt omfang forskellig fra virksomhedernes regnskaber, og det synes 
derfor nødvendigt at gøre revisionen obligatorisk.

Ændringsforslag 341
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 11 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Artikel 65 affattes således:
"Artikel 65

Udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaternes tilsynsmyndigheder

Artikel 64 udelukker ikke, at der 
udveksles oplysninger mellem forskellige 
medlemsstaters tilsynsmyndigheder eller 
mellem tilsynsmyndigheder og EIOPA.
Disse oplysninger er undergivet den i 
stk. 64 omhandlede tavshedspligt."

Or. en
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Begrundelse

Hensigten er at sikre, at der ikke er nogen hindringer for at udveksle oplysninger mellem 
nationale tilsynsførende og EIOPA.

Ændringsforslag 342
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 12 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Artikel 70 erstattes af følgende:

"Artikel 70
Overførsel af oplysninger til 

centralbanker og pengepolitiske 
myndigheder, tilsynsførende med 

betalingssystemer og Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici

1. Uanset dette afsnit kan en kompetent 
myndighed sende oplysninger til følgende 
med henblik på udførelsen af deres 
opgaver:
a) centralbanker i Det Europæiske System 
af Centralbanker (herunder ECB) og 
andre organer med tilsvarende opgaver i 
deres egenskab af pengepolitiske 
myndigheder, når disse oplysninger er 
relevante for udøvelsen af deres respektive 
lovbestemte opgaver, herunder 
gennemførelse af pengepolitikken og 
dermed forbundne 
likviditetsforanstaltninger, overvågning af 
betalinger og clearing- og 
afviklingssystemer samt opretholdelse af 
stabilitet i det finansielle system
b) eventuelle andre nationale offentlige 
myndigheder, der overvåger 
betalingssystemerne, og
c) Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
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Risici (ESRB), hvis oplysningerne er 
relevante for udvalgets opgaver.
2. Sådanne myndigheder eller organer 
kan også sende tilsynsmyndighederne 
sådanne oplysninger, som er nødvendige 
for dem med henblik på artikel 67. 
Informationer, som modtages i denne 
forbindelse, er omfattet af 
fortrolighedsbestemmelserne i dette afsnit.
3. »I en nødsituation som omhandlet i 
artikel 18 i forordning (EU) nr. 1094/2010 
tillader medlemsstaterne de kompetente 
myndigheder straks at meddele 
centralbankerne i Det Europæiske System 
af Centralbanker (herunder ECB) 
oplysninger, når disse oplysninger er 
relevante for udøvelsen af deres 
lovbestemte opgaver, herunder 
gennemførelse af pengepolitikken og 
dermed forbundne 
likviditetsforanstaltninger, overvågning af 
betalinger og clearing- og 
afviklingssystemer samt opretholdelse af 
stabilitet i det finansielle system, og 
ESRB, når sådanne oplysninger er 
relevante for udøvelsen af de opgaver, det 
har fået pålagt.«»

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at tilpasse ovenstående bestemmelser om udveksling 
af oplysninger til den terminologi, der anvendes i de andre direktiver om den finansielle 
sektor (navnlig direktiv 2006/48/EF), også i en nødsituation, og at sikre ESRB adgang til 
oplysninger fra tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 343
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 14 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)



AM\877719DA.doc 39/138 PE472.278v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1 tilføjes følgende afsnit:
"Hvis den i litra a) eller b nævnte 
værdiansættelse for en klasse af aktiver 
eller passiver kunne føre til procykliske 
virkninger, skal værdien af sådanne 
aktiver eller passiver indeholde passende 
forsigtighedsmarginer til at afbøde 
procykliske virkninger."

Or. en

Ændringsforslag 344
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 14 – litra -a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, første punktum, litra b), affattes 
således:
"b) passiver værdiansættes til det beløb, 
for hvilket de kunne overføres eller 
afvikles mellem vidende og samtykkende 
parter på markedsvilkår. Ved 
værdiansættelsen af forsikringsmæssige 
hensættelser skal der ikke tages hensyn til 
oplysninger vedrørende aktiver, som er 
specifikke for forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet."

Or. fr

Begrundelse

Præciserer tankegangen bag Solvens II, nemlig adskilt værdiansættelse af aktiver og passiver.



PE472.278v01-00 40/138 AM\877719DA.doc

DA

Ændringsforslag 345
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 14 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori den 
fastlægger de metoder og antagelser, der 
skal benyttes i forbindelse med den i stk. 1 
nævnte værdiansættelse af aktiver og 
passiver.

2. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til værdiansættelsen af aktiver 
og passiver udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

a) metoder og antagelser, der skal 
benyttes i forbindelse med den i stk. 1 
nævnte værdiansættelse af aktiver og 
passiver, herunder de i tredje punktum 
nævnte klasser af aktiver og passiver,
b) internationale regnskabsstandarder 
som godkendt af Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1606/2002, som er konsistente med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1,
c) værdiansættelsesmetoder, hvor 
noterede markedspriser enten ikke 
foreligger eller ikke stemmer overens med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1,
d) alternative værdiansættelsesmetoder, 
som skal anvendes, hvis internationale 
regnskabsstandarder som godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1606/2002 enten midlertidigt eller 
permanent ikke stemmer overens med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1.
EIOPA fremsender disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til Kommissionen senest den 1. marts 
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2012. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 346
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 14 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Artikel 76, stk. 2, erstattes med 
følgende:
‘2. Værdien af de forsikringsmæssige 
hensættelser skal svare til det aktuelle 
beløb, som forsikrings- og 
genforsikringsselskaber ville skulle betale, 
hvis de omgående skulle overdrage deres 
forsikrings- og genforsikringsforpligtelser 
til et andet forsikrings- eller 
genforsikringsselskab. Værdien af 
forsikringsmæssige hensættelser skal ikke 
påvirkes af forsikrings- eller 
genforsikringsselskabets aktiver."

Or. fr

Begrundelse

Præciserer tankegangen bag Solvens II, nemlig adskilt værdiansættelse af aktiver og passiver.

Ændringsforslag 347
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 14 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) I artikel 77 indsættes følgende 
stykke:
"Kapitalkravet for 
illikviditetspræmierisikoen svarer til den 
maksimale forskel mellem nettoværdien 
af aktiver minus passiver og påvirkningen 
svarende til den forventede umiddelbare 
virkning på nettoværdien af aktiver og 
passiver i tilfælde af faldende værdi af 
illikviditetspræmien på de finansielle 
markeder. Værditabets størrelse fastsættes 
i overensstemmelse med artikel 86 da).
Afhængigt af deres likviditetsniveau kan 
passiverne diskonteres med den risikofrie 
rentekurve, som omfatter en 
illikviditetspræmie på 100 %, 75 % eller 
50 % i henhold til artikel 86, litra da)."

Or. en

Begrundelse

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a "risk margin", 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Ændringsforslag 348
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv



AM\877719DA.doc 43/138 PE472.278v01-00

DA

Artikel 2 – stk. 14 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) Artikel 77, stk. 2, første punktum, 
affattes således:
"2. Det bedste skøn skal svare til det 
sandsynlighedsvægtede gennemsnit af 
fremtidige cash flows under hensyntagen 
til tidsværdien (forventet nutidsværdi af 
fremtidige cash flows) under anvendelse 
af den relevante risikofrie rentekurve.
Den relevante risikofrie rentekurve skal 
ikke tage hensyn til forsikrings- eller 
genforsikringsselskabets aktiver."

Or. fr

Begrundelse

Præciserer tankegangen bag Solvens II, nemlig adskilt værdiansættelse af aktiver og passiver.

Ændringsforslag 349
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 14 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) I artikel 77, stk. 2, indsættes følgende 
punktum efter første punktum:
"Ekstrapolering af den relevante 
risikofrie rentekurve skal begynde, så 
snart de relevante finansielle markeder 
ikke kan anses for at være så udbredte, 
likvide og gennemsigtige længere, for at 
sikre forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne en pålidelig 
beregning af deres cash flows."
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Or. en

Ændringsforslag 350
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske oplysninger fra Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger

Diskonteringssatser

Or. en

Ændringsforslag 351
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der 
tager sigte på alle disse formål, skal 
udledes i henhold til metoder og 
antagelser, der kan omfatte formler, eller 
afgørelser truffet af EIOPA.

Den relevante risikofrie rentekurve, som 
skal anvendes til beregning af det i artikel 
77, stk. 2, nævnte bedste skøn, fastsættes 
og offentliggøres af EIOPA for hver 
relevant valuta i det mindste hvert kvartal.
Dette afsnits kapitel VII finder anvendelse 
på basis af dette bedste skøn.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der 
tager sigte på alle disse formål, skal 
udledes i henhold til metoder og antagelser, 
der kan omfatte formler, eller afgørelser 
truffet af EIOPA.

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Oplysninger af denne art skal 
udledes i henhold til metoder og antagelser, 
der kan omfatte formler, eller afgørelser 
truffet af EIOPA.

Or. en

Ændringsforslag 353
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
bl.a. vedrørende den relevante risikofrie 
rentekurve, herunder eksistensen af en 
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illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

kontracyklisk præmie i perioder med 
særlig spænding på det finansielle 
marked. Hvis den relevante risikofrie
rentekurve viser, at der findes en 
kontracyklisk præmie i perioder med 
finansiel spænding som observeret af 
EIOPA, skal den offentliggjorte formel 
for den relevante risikofrie rentekurve 
omfatte formler, som giver 
virksomhederne mulighed for at beregne
oplysninger vedrørende denne præmie, 
herunder dens størrelse. EIOPA skal i 
sådanne tilfælde foretage undersøgelsen af 
den kontracykliske præmie og 
udledningen af oplysninger på et åbent, 
objektivt og pålideligt grundlag. 
Oplysninger, der tager sigte på alle disse 
formål, skal udledes i henhold til de 
metoder, principper og teknikker, der er 
nævnt i artikel 86, stk. 1, litra b), og på 
basis af de detaljerede kriterier, 
beregningsmetoder og antagelser, der er 
nævnt i artikel 86, stk. 1, litra i).

Or. it

Ændringsforslag 354
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder oplysninger om den relevante 
risikofrie rentekurve, herunder en 
illikviditetspræmie i perioder med 
stressede finansielle markeder. Den 
offentliggjorte relevante risikofrie 
rentekurve […] skal omfatte oplysninger 
vedrørende […] denne præmie, herunder 
dens størrelse. EIOPA skal beregne
illikviditetspræmien på en åben, objektiv 
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oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

og pålidelig måde. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til beregningsmetoder og 
antagelser som anført i den 
[reguleringsmæssige tekniske standard], 
der er omhandlet i artikel 86, litra i).

Or. en

Begrundelse

Nødvendige ændringer for at bringe overdragelsen af beføjelser til EIOPA i 
overensstemmelse med EU's retspraksis

Ændringsforslag 355
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder oplysninger vedrørende den 
relevante risikofrie rentekurve, herunder 
en kontracyklisk præmie i perioder med 
stressede finansielle markeder, og et 
grundlag for en matchende præmie i 
tilfælde, hvor forsikringsforpligtelsernes 
cash flows matcher cash flows for aktiver 
af høj kvalitet i en forsikringsaftales 
løbetid. Hvis den relevante risikofrie 
rentekurve indeholder en kontracyklisk
præmie i perioder med stressede 
finansielle markeder som konstateret af 
EIOPA, skal den offentliggjorte formel for 
den relevante risikofrie rentekurve 
omfatte formler, som giver forsikrings- og 
genforsikringsselskaber mulighed for at 
beregne oplysninger i forbindelse med 
denne præmie, herunder dens størrelse.
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EIOPA skal i så fald også foretage 
undersøgelsen af den kontracykliske 
præmie og udledningen af oplysninger på 
en åben, objektiv og pålidelig måde.
Oplysninger, der tager sigte på alle disse 
formål, skal udledes på en måde, som er i 
overensstemmelse med de i artikel 86, litra 
b), omhandlede metoder, principper og 
teknikker og i henhold til de detaljerede 
kriterier, beregningsmetoder og 
antagelser, der er specificeret i den i 
artikel 86, litra i), omhandlede delegerede 
retsakt.
Ekstrapolering af den relevante risikofrie 
rentekurve bør begynde, så snart de 
relevante finansielle markeder ikke kan 
anses for at være så udbredte og likvide, 
på en måde som giver virksomhederne
mulighed for at matche deres cash flows 
med obligationer.

Or. en

Ændringsforslag 356
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
vedrørende den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
kontracyklisk præmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende den 
kontracykliske præmie, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af den 
kontracykliske præmie og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag og på en måde, som er 



AM\877719DA.doc 49/138 PE472.278v01-00

DA

sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

i overensstemmelse med de detaljerede 
kriterier, beregningsmetoder og 
antagelser, der er specificeret i den i 
artikel 86, litra i), omhandlede delegerede 
retsakt.

Or. en

Begrundelse

Der bør være retssikkerhed omkring de beregningsmetoder eller antagelser, der bruges til 
beregning af den relevante risikofrie rentekurve. Metoden bør defineres udtrykkeligt i en 
retsakt, eftersom dette er meget vigtigt for størrelsen på de forsikringsmæssige hensættelser i 
stressede situationer. Den kontracykliske præmie (CCP) er blevet introduceret i de seneste 
diskussioner om dette emne. Hvis den endelige konklusion er at bruge den kontracykliske 
præmie, bør dette afspejles i fremtidige retsakter.

Ændringsforslag 357
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse og en begrundelse for 
beregningsmetoden, også offentliggøres. 
EIOPA skal foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende for beregningen af illikviditetspræmien, at der anvendes en på forhånd 
kendt objektiv metode, så branchen til enhver tid kan beregne illikviditetspræmien på 
grundlag af data fra de finansielle markeder.

Ændringsforslag 358
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Disse tekniske oplysninger 
skal give forsikrings- og 
genforsikringsselskaber mulighed for at 
beregne den kontracykliske præmie, 
navnlig i perioder med stressede 
finansielle markeder, og en matchende 
præmie i tilfælde, hvor 
forsikringsforpligtelsernes cash flows 
matcher cash flows for aktiver af høj 
kvalitet i en forsikringsaftales løbetid.

EIOPA skal foretage undersøgelsen af den 
kontracykliske præmie og den matchende 
præmie samt udledningen af oplysninger 
på en åben, objektiv og pålidelig måde.

Oplysninger, der tager sigte på alle disse 
formål, skal udledes af metoder og 
antagelser, der omfatter formler, eller 
afgørelser truffet af EIOPA. Dette skal ske 
i overensstemmelse med de i dette 
direktivs artikel 86 fastsatte bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 359
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der tager 
sigte på alle disse formål, skal udledes i 
henhold til metoder og antagelser, der kan 
omfatte formler, eller afgørelser truffet af 
EIOPA.

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Disse skal navnlig omfatte 
oplysninger om anvendelsen af en 
kontracyklisk præmie, et grundlag for en 
matchende præmie og ekstrapolering af 
den risikofrie rentekurve.

Den kontracykliske præmie gælder i 
perioder med stressede finansielle 
markeder. Disse perioder skal konstateres 
af EIOPA. Den offentliggjorte formel for 
den risikofrie rentekurve skal da omfatte 
specifikke formler for forsikrings- og 
genforsikringsselskabernes integrering af 
oplysninger vedrørende denne præmie, 
herunder dens størrelse.
Hvis forsikringsforpligtelsernes cash 
flows matcher cash flows for aktiver af 
høj kvalitet i en forsikringsaftales løbetid, 
skal den matchende præmie anvendes. I 
henhold til de i artikel 86 nævnte metoder 
skal beregningen af den risikofrie 
rentekurve inklusive den matchende 
præmie baseres på de relaterede aktivers 
sandsynlighed for misligholdelse. Den 
offentliggjorte formel for den risikofrie 
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rentekurve skal da omfatte specifikke 
metoder for forsikrings- og 
genforsikringsselskabernes integrering af 
oplysninger vedrørende denne præmie, 
herunder dens størrelse.
Hvis de relevante finansielle markeder for 
beregningen af den risikofrie rentekurve 
ikke kan anses for at være så udbredte og 
likvide, på en måde som giver forsikrings-
og genforsikringsselskaberne mulighed 
for at matche deres cash flows med 
obligationer, bør den ekstrapoleres.
EIOPA skal foretage undersøgelsen af den 
kontracykliske præmie, den matchende 
præmie og udledningen af oplysninger på 
et åbent, objektivt og pålideligt grundlag.
Oplysninger, der tager sigte på alle disse 
formål, skal udledes i henhold til de 
delegerede retsakter i medfør af artikel 86, 
litra b), og artikel 86, litra i).

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at integrere en kontracyklisk præmie, en matchende præmie og 
ekstrapolering for at undgå kunstig volatilitet i forsikringsmæssige hensættelser som følge af 
eksterne forvridninger på de finansielle markeder. Desuden er det afgørende, at den metode, 
som beregningen af den risikofrie rentekurve baseres på, giver retssikkerhed.

Ændringsforslag 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør tekniske oplysninger, 
herunder den relevante risikofrie 
rentekurve. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 

1. Den relevante risikofrie rentekurve, som 
skal anvendes til beregning af det i artikel 
77, stk. 2, nævnte bedste skøn, fastsættes 
og offentliggøres af EIOPA for hver 
relevant valuta i det mindste hvert kvartal.
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skal oplysninger vedrørende 
illikviditetspræmien, herunder dens 
størrelse, også offentliggøres. EIOPA skal 
foretage undersøgelsen af 
illikviditetspræmien og udledningen af 
oplysninger på et åbent, objektivt og 
pålideligt grundlag. Oplysninger, der 
tager sigte på alle disse formål, skal
udledes i henhold til metoder og 
antagelser, der kan omfatte formler, eller 
afgørelser truffet af EIOPA.

Dette afsnits kapitel VII finder anvendelse 
på basis af dette bedste skøn.

2. Hvis der bemærkes en kontracyklisk 
præmie i perioder med et stresset 
finansielt marked, som er afledt af den i 
artikel 86 nævnte formel og er højere end 
X procentpoint, skal der offentliggøres en 
tilpasset relevant risikofri rentekurve for 
hver relevant valuta med samme 
hyppighed som den i stk. 1 nævnte 
relevante risikofrie rentekurve.
Forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne kan da bruge 
den tilpassede relevante risikofrie 
rentekurve ved beregningen af det bedste 
skøn for visse passiver afhængigt af deres 
illikviditetsniveau, som præciseret i 
henhold til artikel 86. I så fald skal 
forsikrings- og genforsikringsselskaberne 
offentliggøre brugen af denne præmie og 
den monetære indvirkning på deres 
finansielle position.
3. For visse forsikringsaftaler, hvor 
forsikringsforpligtelsernes cash flows 
matcher cash flows for aktiver af høj 
kvalitet i forsikringsaftalens løbetid, 
gælder der en matchende præmie baseret 
på den forventede sandsynlighed for 
misligholdelse af de matchende aktiver i 
henhold til artikel 86 i stedet for den 
kontracykliske præmie.
4. EIOPA skal udføre de i stk. 1,2 og 3 
nævnte opgaver på en åben, objektiv og 
pålidelig måde.

Or. en
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Ændringsforslag 361
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for 
hver relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 362
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta. Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber anvender formlen 
for den relevante risikofrie rentekurve, 
der er offentliggjort af EIOPA i 
overensstemmelse med stk. 1, ved 
beregningen af de forsikringsmæssige 
hensættelser.

Or. it

Ændringsforslag 363
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta.

Or. en

Begrundelse

Denne instruktion er flyttet til stk. 1 og 2, da det er en instruktion om, hvordan den 
kontracykliske præmie skal beregnes, og ikke om hvordan den skal offentliggøres.

Ændringsforslag 364
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for 
hver relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hver måned for hver 
relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

Or. en

Begrundelse

Illikviditetspræmien er et stærkt kontracyklisk værktøj. I et stresset miljø er denne sikkerhed 
og gennemsigtighed af afgørende vigtighed. Offentliggørelserne bør i sådanne perioder endda 
ske hyppigere end månedligt.
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Ændringsforslag 365
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber 
anvender formlen for den relevante 
risikofrie rentekurve, der er offentliggjort 
af EIOPA i overensstemmelse med denne 
artikel, ved beregningen af de 
forsikringsmæssige hensættelser i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 366
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for hver 
relevant valuta.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber 
anvender formlen for den relevante 
risikofrie rentekurve på basis af de 
antagelser, der er fastlagt i denne artikel 
og offentliggjort af EIOPA, ved 
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beregningen af de forsikringsmæssige 
hensættelser i overensstemmelse med 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at integrere en kontracyklisk præmie, en matchende præmie og 
ekstrapolering for at undgå kunstig volatilitet i forsikringsmæssige hensættelser som følge af 
eksterne forvridninger på de finansielle markeder. Desuden er det afgørende, at den metode, 
som beregningen af den risikofrie rentekurve baseres på, giver retssikkerhed.

Ændringsforslag 367
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet, 
som er afledt af den i artikel 86 nævnte 
formel, skal der offentliggøres en tilpasset 
relevant risikofri rentekurve for hver 
relevant valuta med samme hyppighed 
som den i stk. 1 nævnte relevante 
risikofrie rentekurve. Forsikrings- eller 
genforsikringsselskaber kan bruge den 
tilpassede relevante risikofrie rentekurve 
ved beregningen af det bedste skøn. I så 
fald skal forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne offentliggøre 
brugen af denne præmie og den 
monetære indvirkning på deres finansielle 
position.

Or. en
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Ændringsforslag 368
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA skal udføre de i stk. 1 og 2 nævnte 
opgaver på en åben, objektiv og pålidelig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 369
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den relevante risikofrie rentekurve 
indeholder en matchende præmie, skal 
der anvendes en beregningsmetode, der er 
i overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder, og de detaljerede 
kriterier, beregningsmetoder og 
antagelser, der er fastsat i den i artikel 86, 
litra i), nævnte delegerede retsakt, som 
giver forsikrings- og 
genforsikringsselskaber mulighed for at 
beregne oplysninger i forbindelse med den 
pågældende præmie, herunder dens 
størrelse. Ekstrapolering af den relevante 
risikofrie rentekurve bør påbegyndes, så 
snart de relevante finansielle markeder 
ikke længere kan anses for at være lige så 
udbredte og likvide.

Or. en
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Begrundelse

Der refereres nu til den matchende præmie i de nyeste diskussioner om dette emne. Hvis disse 
diskussioners endelige konklusion er at bruge den matchende præmie, bør dette afspejles i 
fremtidige retsakter. Det er vigtigt, at starttidspunktet for ekstrapolering nævnes i teksten på 
niveau 1 som det punkt, hvor de relevante finansielle markeder ikke kan anses for at være så 
udbredte og likvide længere, skønt den nøjagtige fastlæggelse af ekstrapoleringen bør 
overlades til niveau 2.

Ændringsforslag 370
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 15
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 77 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsselskaber 
anvender formlen for den relevante 
risikofrie rentekurve, der er offentliggjort 
af EIOPA i overensstemmelse med denne 
artikel, ved beregningen af de 
forretningsmæssige hensættelser i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 371
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 16
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de forsikringskontrakter, som den 
matchende præmie gælder for, 
støtteberettigelseskriterierne for den type 
aktiver, der må bruges som dækning for 
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forsikringsforpligtelserne, og metoden til 
beregning af den matchende præmie på 
en forventet standardbasis;

Or. en

Ændringsforslag 372
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 16
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den detaljerede metode til beregning 
af illikviditetspræmien og kriterierne for 
fastsættelsen af den procentdel af 
illikviditetspræmien, der kan anvendes på 
de i artikel 77 nævnte passiver;

Or. en

Begrundelse

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a "risk margin", 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Ændringsforslag 373
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 16
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de detaljerede kriterier for de elementer i 
de tekniske oplysninger, 
beregningsmetoderne og antagelserne og, 
hvor det er relevant, formlerne og 
afgørelserne, i henhold til hvilke EIOPA 
udleder de i artikel 77a nævnte 
oplysninger.

i) de detaljerede kriterier for de elementer i 
de tekniske oplysninger, 
beregningsmetoderne og antagelserne og 
formlerne og afgørelserne, i henhold til 
hvilke EIOPA udleder de i artikel 77a 
nævnte oplysninger.

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede ændring giver Kommissionen beføjelse til at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder ved fastlæggelsen af, hvordan bestemmelserne i artikel 86 bør 
anvendes i relation til beregningen af bedste skøn. Det bør bemærkes, at med hensyn til 
ændringsforslaget, som omhandler den relevante risikofrie rentekurve, skal sidstnævnte 
forvaltes på niveau 2 (delegerede retsakter).

Ændringsforslag 374
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 16
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
stk. 77, stk. 2 som suppleret ved de i stk. 1, 
litra a)-h), i denne artikel nævnte
delegerede retsakter vedrørende de 
anliggender, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter.

For at sikre ensartede 
anvendelsesbetingelser for de i stk. 1, litra 
a)-i), nævnte bestemmelser udarbejder 
EIOPA udkast til 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
anliggender, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter, især for at præcisere, 
i forhold til litra i), beregningsformlen for 
den konjunkturudlignende præmie.

Or. en
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Begrundelse

Der bør være retssikkerhed omkring de beregningsmetoder eller antagelser, der bruges til 
beregning af den relevante risikofrie rentekurve. Den beregningsmetode, de antagelser og det 
datagrundlag, der skal bruges, bør defineres udtrykkeligt i en retsakt, eftersom dette er meget 
vigtigt for størrelsen på de forsikringsmæssige hensættelser i stressede situationer.

Ændringsforslag 375
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 16
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forsikringskontrakter, som den 
matchende præmie gælder for, 
støtteberettigelseskriterierne for den type 
aktiver, der er tilladt som dækning for 
forsikringsforpligtelserne, og metoden til 
beregning af den matchende præmie

Or. en

Begrundelse

Der refereres nu til den kontracykliske præmie (CCP) og den matchende præmie i de seneste 
diskussioner om dette emne. Hvis disse diskussioners endelige konklusion er at bruge CCP og 
den matchende præmie, bør dette afspejle sig i fremtidige retsakter.

Ændringsforslag 376
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 16 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel 86a

Efter vedtagelse af 
gennemførelsesretsakterne tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesstandarder for 
efterfølgende ændringer af artikel 37, stk. 
6a, 75, stk. 2, 86 og 97, stk. 1, 111, stk. 1, 
114, stk. 1, 127, stk. 1, 135, stk. 1, 143, stk. 
2, 234, 248, stk. 7, 249, stk. 3, i direktiv 
2009/138/EF og til at vedtage 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
efterfølgende ændringer af alle andre 
relevante artikler."

Or. en

Ændringsforslag 377
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 17 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 94 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Artikel 94, stk. 3, affattes således:
"3. Alle supplerende 
egenkapitalelementer, som ikke henhører 
under stk. 1 og 2, klassificeres i Tier 3. 
Alle grundlæggende 
egenkapitalelementer, som ikke henhører 
under stk. 1 og 2, udelukkes fra 
egenkapitalen."

Or. en

Begrundelse

Grundlæggende egenkapital, der hverken er til rådighed konstant eller underlagt alt bortset 
fra aktionærer (testen i artikel 93, stk. 1 og 2), er ikke tabsabsorberende, ligesom det har vist 
sig med hensyn til banker under krisen. Det er derfor i overensstemmelse med CRDIV at 
fjerne sådanne elementer fra kvalificeret kapital.
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Ændringsforslag 378
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 100 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) Artikel 100, stk. 2, affattes således:
"Solvenskapitalkravet beregnes i 
overensstemmelse med standardformlen i 
underafdeling 2 samt, hvor det er 
relevant, ved hjælp af en godkendt intern 
model, som fastsat i underafdeling 3.
Hvis der bruges en godkendt intern 
model, skal det gældende 
solvenskapitalkravet være lig med eller 
større end solvenskapitalkravet i henhold 
til den interne model, og 80 procent af den 
skal beregnes ved hjælp af 
standardformlen."

Or. en

Begrundelse

Krisen viste faren ved overdreven afhængighed af interne modeller. Denne ændring sikrer, at 
standardformlen altid beregnes a) med henblik på at gøre det lettere at sammenligne 
forsikringsselskaber og b) for at give mulighed for at sammenligne resultaterne fra interne 
modeller med standardformlen for at fokusere tilsynet på de primære forskelle og give flere 
oplysninger om styrker og svagheder ved både den interne model og lovgivningsmodellen og 
c) for at give en lovgivningsmæssig bund for resultaterne fra den interne model.

Ændringsforslag 379
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 100 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) Artikel 101, stk. 4, andet afsnit, 
affattes således
"Den i første afsnit, litra f), omhandlede
operationelle risiko inkluderer juridiske 
risici og modelrisikoen og udelukker risici 
i forbindelse med strategiske beslutninger 
samt omdømmerelaterede risici.
Modelrisikoen afspejler den mulige 
undervurdering af andre risici på grund 
af fejl i modelspecifikationer og 
kalibreringen af modelparametre."

Or. en

Begrundelse

For at begrænse den overdrevne tillid til interne modelleringsmetoder yderligere bør der 
tilføjes en fejlmargin (dvs. et specifikt ekstra kapitalkrav under "operationel risiko") for at 
angive, at modeller ikke nødvendigvis repræsenterer verden tilstrækkeligt (misspecifikation), 
eller at kalibreringen af parametrene (udsving, korrelationer, overskudsdeling osv.) skaber 
stor usikkerhed.

Ændringsforslag 380
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 100 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) I artikel 151 indsættes følgende 
stykke:
"4a. For at sikre konsekvent 
harmonisering i forhold til stk. 4 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere beregningen af et 
operationelt risikodelmodul til 



PE472.278v01-00 66/138 AM\877719DA.doc

DA

modelspecifikation og de i stk. 4 nævnte 
kalibreringsfejl i solvenskapitalkravet. 
Beregningen skal tage højde for omfanget 
af forsikrings- og 
genforsikringsselskabernes aktiviteter.
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige standarder for 
Kommissionen senest den 1. marts 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Ændringsforslag 381
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 101 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) I artikel 101 tilføjes følgende stykke:
"5a. Medlemsstaterne pålægger 
forsikrings- og genforsikringsselskaber at 
opretholde berettiget egenkapital som 
supplement til det i stk. 2 til 5 fastsatte 
solvenskapitalkrav som en 
konjunkturudlignende buffer, som kan 
reduceres i perioder med stressede 
finansielle markeder som observeret af 
EIOPA."

Or. en

Begrundelse

I stedet for at manipulere med passivernes værdi ved at forhøje rabatten med en 
"illikviditetspræmie" er det mere direkte at følge CRD4 og kræve, at der skal opbygges 
kapital ud over solvenskapitalkravet, så virksomhederne, når en krise rammer, ikke straks 
bryder solvenskapitalkravet og må forsøge at rejse kapital under dårlige forhold. Der foreslås 
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derfor en konjunkturudligende buffer som den, der kræves for banker, og som fastsættes af 
EIOPA i henhold til konjunkturen.

Ændringsforslag 382
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 101 – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) I artikel 101 tilføjes følgende stykke:
"5b. For at sikre en konsekvent 
harmonisering i forbindelse med stk. 5a 
udarbejder EIOPA, efter at have hørt 
ESRB, udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere beregningen af den 
konjunkturudlignende buffer og 
kriterierne for fastlæggelse af stressede 
finansielle markeder som fastsat i stk. 5a.
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige standarder for 
Kommissionen senest den 1. marts 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit nævnte 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning nr. 1094/2010."

Or. en

Begrundelse

I stedet for at manipulere med passivernes værdi ved at forhøje rabatten med en 
"illikviditetspræmie" er det mere direkte at følge CRD4 og kræve, at der skal opbygges 
kapital ud over solvenskapitalkravet, så virksomhederne, når en krise rammer, ikke straks 
bryder solvenskapitalkravet og må forsøge at rejse kapital under dårlige forhold. Der foreslås 
derfor en konjunkturudlignende buffer som den, der kræves for banker, og som fastsættes af 
EIOPA i henhold til konjunkturen.
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Ændringsforslag 383
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19 c (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 105 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19c) I artikel 105, stk.6, indsættes 
følgende stykke efter andet stykke:
"Hvis en derivatkontrakt cleares gennem 
en godkendt central modpart, skal det 
tilhørende standardkapitalkrav for 
modpartsrisikoen være lavere, end hvis 
kontrakten ikke var blevet clearet på 
denne måde."

Or. en

Begrundelse

For at være konsekvent med EMIR-forordningen såvel som behandlingen af eksponeringer 
over for CCP'er i CRD4 er det nødvendigt at sikre, at derivater, der er clearet gennem en 
CCP, behandles gunstigere end dem, der ikke er;

Ændringsforslag 384
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at evaluere de i artikel 105, stk. 5, 
nævnte risikoreduktionsmetoder, lette 
beregningen af det i artikel 105, stk. 5, 
nævnte markedsrisikomodul og i givet fald 
lette beregningen af det i artikel 105, stk. 6, 
nævnte modpartsrisikomodul skal EIOPA:

1. Der kan anvendes en ekstern 
kreditvurdering til beregning af det i 
artikel 105, stk. 5, nævnte 
markedsrisikomodul og i givet fald lette 
beregningen af det i artikel 105, stk. 6, 
nævnte modpartsrisikomodul, der 
overholder følgende betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 385
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at evaluere de i artikel 105, stk. 5, 
nævnte risikoreduktionsmetoder, lette 
beregningen af det i artikel 105, stk. 5, 
nævnte markedsrisikomodul og i givet fald
lette beregningen af det i artikel 105, stk. 6, 
nævnte modpartsrisikomodul skal EIOPA:

1. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel og for at
lette beregningen af det i artikel 105, stk. 5, 
nævnte markedsrisikomodul, lette 
beregningen af det i artikel 105, stk. 6, 
nævnte modpartsrisikomodul, evaluere de i 
artikel 105, stk. 5, nævnte 
risikoreduktionsmetoder og beregne 
forsikringsmæssige hensættelser 
udarbejder EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 386
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere eksterne 
kreditvurderingsbureauer og indplacere 
deres kreditvurderinger på en objektiv 
skala med kreditkvalitetstrin

a) forsikringsselskabet har en balancesum 
på under 25 mia. euro og har påvist, at det 
ikke er i stand til at vurdere kreditrisikoen 
på andre måder, og;

Or. en
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Ændringsforslag 387
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere eksterne 
kreditvurderingsbureauer og indplacere 
deres kreditvurderinger på en objektiv 
skala med kreditkvalitetstrin

a) lister over regionale regeringer og 
lokale myndigheder, hvor engagementer 
med disse behandles ligesom 
engagementer med centralregeringen i det 
pågældende land, hvis der ikke er nogen 
forskel i risiko mellem disse 
engagementer, fordi de førstnævnte 
instanser har beføjelser til at inddrive 
midler, og hvis der findes særlige 
institutionelle bestemmelser, som 
reducerer risikoen for, at de misligholder 
deres forpligtelser;

Or. en

Ændringsforslag 388
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentliggøre lister over regionale 
regeringer og lokale myndigheder, idet 
eksponeringer for disse skal behandles 
som eksponeringer for centrale 
myndigheder

b) ECAI er et kreditvurderingsinstitut, 
som er blevet registreret eller certificeret i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1060/2009, eller, hvis et ECAI ikke er 
registreret i henhold til forordning (EF) 
nr. 1060/2009, hvis berettigelse er blevet 
godkendt af de europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA'er) gennem det 
fælles udvalg og opfylder metodekravene i 
afsnit II i forordning (EF) nr. 1060/2009;
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Or. en

Ændringsforslag 389
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentliggøre lister over regionale 
regeringer og lokale myndigheder, idet 
eksponeringer for disse skal behandles 
som eksponeringer for centrale 
myndigheder

b) en liste over eksterne 
kreditvurderingsbureauer og en fordeling 
af deres kreditvurderinger på en objektiv 
skala med kreditkvalitetstrin, i 
overensstemmelse med de detaljerede 
kriterier for eksterne 
kreditvurderingsbureauer og for 
indplaceringen af kreditvurderinger på en 
skala for kreditkvalitet som fastsat i den i 
artikel 111, stk. 1, litra n), nævnte 
[reguleringsmæssige tekniske standard]

Or. en

Ændringsforslag 390
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) præcisere det i artikel 106, stk. 2, 
nævnte aktieindeks, beregne den i artikel 
106, stk. 2, nævnte symmetriske justering 
og regelmæssigt offentliggøre begge sæt 
af oplysninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 391
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) præcisere det i artikel 106, stk. 2, 
nævnte aktieindeks, beregne den i artikel 
106, stk. 2, nævnte symmetriske justering 
og regelmæssigt offentliggøre begge sæt 
af oplysninger

c) det i artikel 106, stk. 2, nævnte 
aktieindeks og beregne den i artikel 106 
nævnte symmetriske justering i 
overensstemmelse med de detaljerede 
kriterier fastlagt af den i litra c) og o) i 
artikel 111, stk. 1, litra o), nævnte 
[reguleringsmæssige tekniske standard]

Or. en

Ændringsforslag 392
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) præcisere de tilpasninger, der skal 
foretages for valutaer, som er knyttet til 
euroen i det i artikel 105, stk. 5, nævnte 
delmodul "currency risk.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 393
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) præcisere de tilpasninger, der skal 
foretages for valutaer, som er knyttet til 
euroen i det i artikel 105, stk. 5, nævnte 
delmodul "currency risk.

d) de tilpasninger, der skal foretages for 
valutaer, som er knyttet til euroen, i det i 
artikel 105, stk. 5, nævnte delmodul 
"currency risk" i overensstemmelse med de 
detaljerede kriterier for tilpasninger af 
valutaer, der er knyttet til euroen, for at 
lette beregningen af delmodulet 
"currency risk" som fastsat i den i artikel 
111, stk. 1, litra p), nævnte 
[reguleringsmæssige tekniske standard].

Or. en

Ændringsforslag 394
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
12. september 2012.

Or. en

Ændringsforslag 395
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage de i andet afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 396
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette beregningen af det i artikel 
105, stk. 4, nævnte forsikringsrisikomodul 
for sygeforsikring skal EIOPA beregne og 
offentliggøre standardafvigelser i relation 
til specifikke nationale 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
truffet af medlemsstater, der tillader 
deling af fyldestgørelser af 
forsikringskrav i henseende til sygerisici 
blandt forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, og som opfylder 
specificerede kriterier.

2. Hvad angår ECAI'er, skal det fælles 
udvalg:

a) offentliggøre en liste over berettigede 
ECAI'er;
b) kontrollere, at individuelle 
kreditvurderinger som et minimum gøres 
tilgængelige på samme vilkår for alle 
institutter, der har en legitim interesse i 
disse individuelle kreditvurderinger;
c) indplacere de eksterne 
kreditvurderinger på en objektiv skala 
med kreditkvalitetstrin.
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Or. en

Ændringsforslag 397
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette beregningen af det i artikel 
105, stk. 4, nævnte forsikringsrisikomodul 
for sygeforsikring skal EIOPA beregne og 
offentliggøre standardafvigelser i relation 
til specifikke nationale 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
truffet af medlemsstater, der tillader deling 
af fyldestgørelser af forsikringskrav i 
henseende til sygerisici blandt forsikrings-
og genforsikringsselskaber, og som 
opfylder specificerede kriterier.

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel og for at 
lette beregningen af det i artikel 105, stk. 4, 
nævnte forsikringsrisikomodul for 
sygeforsikring skal EIOPA udarbejde 
udkast til gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge […] standardafvigelser i relation 
til specifikke nationale 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
truffet af medlemsstater, der tillader deling 
af fyldestgørelser af forsikringskrav i 
henseende til sygerisici blandt forsikrings-
og genforsikringsselskaber, og som 
opfylder detaljerede kriterier fastlagt i den 
i artikel 111, stk. 1, litra q), nævnte 
delegerede retsakt.

EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
12. september 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 398
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette beregningen af det i artikel 
105, stk. 4, nævnte forsikringsrisikomodul 
for sygeforsikring skal EIOPA beregne og
offentliggøre standardafvigelser i relation 
til specifikke nationale 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
truffet af medlemsstater, der tillader deling 
af fyldestgørelser af forsikringskrav i 
henseende til sygerisici blandt forsikrings-
og genforsikringsselskaber, og som 
opfylder specificerede kriterier.

2. For at lette beregningen af det i artikel 
105, stk. 4, nævnte forsikringsrisikomodul 
for sygeforsikring skal EIOPA, i 
overensstemmelse med de beregninger, 
der leveres af de pågældende 
medlemsstaters tilsynsmyndigheder, 
offentliggøre standardafvigelser i 
overensstemmelser med artikel 104, stk. 4, 
i direktiv 2009/138/EF i relation til 
specifikke nationale lovgivningsmæssige 
foranstaltninger truffet af medlemsstater, 
der tillader deling af forsikringskrav i 
henseende til sygerisici blandt forsikrings-
og genforsikringsselskaber, og som 
opfylder følgende kriterier.

a) systemet til delingen af forsikringskrav 
eller -risici er gennemsigtigt og på 
forhånd præciseret for den periode, det 
gælder for;
b) systemet til delingen af forsikringskrav 
eller -risici, antallet af 
forsikringsselskaber, som tager del i 
systemet til udligning af sygdomsrisici 
(Health Risk Equalisation System -
HRES), og risikoegenskaberne ved den 
aktivitet, som HRES dækker, sikrer, at for 
hvert selskab, der deltager i HRES, bliver 
udsvingene i præmien og reserverisikoen 
ved den aktivitet, som HRES dækker, 
væsentligt reduceret ved hjælp af HRES;
c) den sygeforsikring, som dækkes af 
HRES, er obligatorisk og fungerer som et 
delvist eller fuldstændigt alternativ til den 
sygesikring, der ydes af det lovpligtige 
eller sociale sikringssystem;
d) i tilfælde af forsikringsselskabers 
manglende deltagelse i HRES garanterer 
en eller flere regeringer at opfylde 
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forsikringstagerens krav til den 
forsikringsaktivitet, som dækkes af 
HRES, fuldt ud;
e) hvis der indføres et nyt HRES-system, 
eller hvis et eksisterende HRES-system 
ændres betydeligt, og der således ikke 
findes historiske data med henblik på 
beregning af standardafvigelsen, men 
kravene a) til d) i det væsentlige 
overholdes, fastsættes standardafvigelsen 
på grundlag af ekspertvurderinger 
foretaget af den berørte medlemsstats 
kompetente tilsynsmyndighed. 
Begrundelserne for ekspertvurderingerne 
skal fremlægges.
Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 310a vedtage delegerede 
retsakter, som fastlægger supplerende 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 399
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20 (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at lette beregningen af 
det i artikel 105, stk. 5 og stk. 1, nævnte 
markedsrisikomodul har EIOPA følgende 
opgaver:
a) at offentliggøre lister over regionale 
regeringer og lokale myndigheder, hvor 
engagementer med disse behandles 
ligesom engagementer med 
centralregeringen i det 
kompetenceområde, de er baseret i, 
forudsat at der ikke er nogen forskel i 
risiko mellem disse engagementer, fordi 
de førstnævnte instanser har beføjelser til 
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at inddrive midler, og hvis der findes 
særlige institutionelle ordninger, hvis 
virkning er at reducere risikoen for 
misligholdelse;
b) at præcisere de tilpasninger, der skal 
foretages for valutaer, som er knyttet til 
euroen i det i artikel 105, stk. 5, nævnte 
delmodul, og
c) at præcisere det i artikel 106, stk. 2, 
nævnte passende aktieindeks, beregne den 
i artikel 106 nævnte symmetriske justering 
og hver måned offentliggøre begge sæt af 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 400
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109 a – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. EIOPA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at præcisere 
betingelserne for en kategorisering i 
henhold til stk. 2a, litra a) og b).
EIOPA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[dato].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage disse tekniske 
gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 401
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Or. en

Ændringsforslag 402
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori 
præciseres følgende:

1. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til artikel 101 og artikel 103-109 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 403
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) den metode, der skal bruges til 
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vurdering af kapitalkravet til dækning af 
modpartsrisikoen i tilfælde af eksponering 
over for de i artikel 105 nævnte godkendte 
centrale modparter. Disse parametre 
fastsættes for at sikre overensstemmelse 
med behandlingen af sådanne 
engagementer i forbindelse med 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
som krævet i direktiv 2012/xx./EU (CRD 
IV);

Or. en

Begrundelse

For at være konsekvent med EMIR-forordningen såvel som behandlingen af eksponeringer 
over for CCP'er i CRD4 er det nødvendigt at sikre, at derivater, der er clearet gennem en 
CCP, behandles gunstigere end dem, der ikke er.

Ændringsforslag 404
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) den tilgang, der skal benyttes med 
hensyn til tilknyttede selskaber som 
omhandlet i artikel 212 ved beregning af 
solvenskapitalkravet, navnlig beregning 
af det i artikel 105, stk. 5, nævnte 
delmodul "equity risk", under 
hensyntagen til den sandsynlige reduktion 
i volatiliteten i disse tilknyttede selskabers 
værdi som følge af de pågældende 
investeringers strategiske karakter og den 
indflydelse, som det deltagende selskab 
udøver i disse tilknyttede selskaber

udgår

Or. en
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Begrundelse

Tilknyttede selskabers effektivitet hænger formodentlig i høj grad sammen med 
forsikringsselskabet/genforsikringsselskabet. Der er ingen grund til at antage, at andele i 
disse bør behandles som værende mindre risikable end egenkapitalandele og derfor bør 
behandles efter en særlig procedure.

Ændringsforslag 405
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) de detaljerede kriterier, som de 
nationale retsakter skal opfylde, og 
kravene til beregningen af 
standardafvigelsen med henblik på at lette 
beregningen af det i artikel 109a, stk. 2, 
nævnte forsikringsrisikomodul for 
sygeforsikring.

udgår

Or. en

Begrundelse

I artikel 109a, stk. 2, indføres en undtagelse for visse privatiserede sygeforsikringsselskaber. 
Formålet er at sikre, at kapitalkravene for denne forretningstype kan være lavere end for 
anden sygeforsikringsforretning. Denne undtagelse er overflødig. Rammedirektivet omfatter 
mekanismer som f.eks. selskabsspecifikke eller interne modeller, der tager højde for særlige 
nationale karakteristika.

Ændringsforslag 406
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 21
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 111 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter for at 
fastlægge beløbsmæssige grænser og 
kriterier for godkendelse af aktiver. De 
nævnte delegerede retsakter finder 
anvendelse på de aktiver, der medgår til 
dækning af de forsikringsmæssige 
hensættelser, dog ikke aktiver med relation 
til livsforsikringsaftaler, hvor 
investeringsrisikoen bæres af 
forsikringstagerne. Kommissionen tager 
disse foranstaltninger op til revision på 
baggrund af standardformlens udvikling og 
udviklingen på de finansielle markeder.

2. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til solvenskapitalkravet kan
EIOPA udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige standarder for at 
fastlægge beløbsmæssige grænser og 
kriterier for godkendelse af aktiver med 
henblik på at afhjælpe risici, som ikke i 
tilstrækkelig grad er omfattet af et 
delmodul.

EIOPA kan forelægge disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 1 nævnte 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.
Disse reguleringsmæssige tekniske 
standarder kan finde anvendelse på de 
aktiver, der medgår til dækning af de 
forsikringsmæssige hensættelser, dog ikke 
aktiver med relation til 
livsforsikringsaftaler, hvor 
investeringsrisikoen bæres af 
forsikringstagerne. Kommissionen kan 
tage disse reguleringsmæssige tekniske 
standarder op til revision på baggrund af 
standardformlens udvikling og udviklingen 
på de finansielle markeder.

Or. en

Ændringsforslag 407
Sven Giegold
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 25 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 129 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) I artikel 129, stk. 4, indsættes 
følgende afsnit efter første afsnit:
"Ved beregningen af de i stk. 3 nævnte 
grænser kræves det ikke, at selskaber 
beregner solvenskapitalkravet hvert 
kvartal."

Or. en

Ændringsforslag 408
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 29
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 135 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation, måling, overvågning, 
forvaltning og indberetning af risici i 
forbindelse med investeringer i relation til 
artikel 132, stk. 2, første afsnit

a) identifikation, måling, overvågning, 
forvaltning og intern indberetning af risici 
i forbindelse med investeringer i relation til 
artikel 132, stk. 2, første afsnit

Or. pt

Ændringsforslag 409
Miguel Portas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 29
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 135 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identifikation, måling, overvågning, 
forvaltning og indberetning af risici i 
forbindelse med investeringer i de i artikel 
132, stk. 4, andet afsnit, nævnte derivater 
og aktiver.

b) identifikation, måling, overvågning, 
forvaltning og intern indberetning af risici 
i forbindelse med investeringer i de i 
artikel 132, stk. 4, andet afsnit, nævnte 
derivater og aktiver.

Or. pt

Ændringsforslag 410
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af usædvanligt store fald på de 
finansielle markeder som fastslået af 
EIOPA i overensstemmelse med dette 
stykke kan tilsynsmyndighederne forlænge 
den i stk. 3, andet afsnit, nævnte periode 
med en passende periode under hensyn til 
alle relevante faktorer.

I tilfælde af usædvanligt store fald på de 
finansielle markeder kan 
tilsynsmyndighederne forlænge den i stk. 
3, andet afsnit, nævnte periode med en 
passende periode under hensyn til alle 
relevante faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 411
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører EIOPA's beføjelser i 
medfør af artikel 18 i forordning (EU) nr. 
…/…, tilstiller EIOPA i forbindelse med 

Uden at det berører EIOPA's beføjelser i 
medfør af artikel 18 i forordning (EU) nr. 
1094/2010 kan EIOPA fremsætte en 
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dette stykke på anmodning af den 
kompetente tilsynsmyndighed en 
individuel afgørelse til den anmodende 
tilsynsmyndighed, hvori tilstedeværelsen 
af et usædvanligt stort fald på de 
finansielle markeder fastslås. Der 
foreligger et usædvanligt stort fald på de 
finansielle markeder, når et eller flere 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
ikke kan opfylde et af kravene i stk. 3 i 
denne artikel inden for den heri fastlagte 
periode som følge af et fald på de 
finansielle markeder, der er uforudset, brat 
og voldsomt, som adskiller sig fra de 
nedgange, der indtræffer som led i de 
økonomiske konjunkturer, og som allerede 
har haft en alvorlig, negativ indflydelse på 
den finansielle situation for et eller flere 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
der samlet repræsenterer en betydelig del 
af forsikrings- eller genforsikringsmarkedet 
i en eller flere medlemsstater.

anbefaling i overensstemmelse med 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1094/2010, hvori det anføres, at der efter 
EIOPA's mening foreligger et usædvanligt 
stort fald på de finansielle markeder, når
der har været et fald, der er uforudset, brat 
og voldsomt, som adskiller sig fra de 
nedgange, der indtræffer som led i de 
økonomiske konjunkturer, og som allerede 
har haft en alvorlig, negativ indflydelse på 
den finansielle situation for et eller flere 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
der samlet repræsenterer en betydelig del 
af forsikrings- eller genforsikringsmarkedet 
i en eller flere medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 412
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører EIOPA's beføjelser i 
medfør af artikel 18 i forordning (EU) nr. 
…/…, tilstiller EIOPA i forbindelse med 
dette stykke på anmodning af den 
kompetente tilsynsmyndighed en 
individuel afgørelse til den anmodende 
tilsynsmyndighed, hvori tilstedeværelsen af 
et usædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder fastslås. Der foreligger et 
usædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder, når et eller flere forsikrings-

Uden at det berører EIOPA's beføjelser i 
medfør af artikel 18 i forordning (EU) nr. 
1094/2010 tilstiller EIOPA i forbindelse 
med dette stykke på anmodning af den 
kompetente tilsynsmyndighed en 
individuel afgørelse til den anmodende 
tilsynsmyndighed, hvori tilstedeværelsen af 
et usædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder fastslås. Der foreligger et 
usædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder, når et eller flere forsikrings-
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eller genforsikringsselskaber ikke kan 
opfylde et af kravene i stk. 3 i denne artikel 
inden for den heri fastlagte periode som 
følge af et fald på de finansielle markeder, 
der er uforudset, brat og voldsomt, som 
adskiller sig fra de nedgange, der 
indtræffer som led i de økonomiske 
konjunkturer, og som allerede har haft en 
alvorlig, negativ indflydelse på den 
finansielle situation for et eller flere 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
der samlet repræsenterer en betydelig del 
af forsikrings- eller genforsikringsmarkedet 
i en eller flere medlemsstater.

eller genforsikringsselskaber ikke kan 
opfylde et af kravene i stk. 3 i denne artikel 
inden for den heri fastlagte periode som 
følge af et fald på de finansielle markeder, 
der er uforudset, brat og voldsomt, som 
adskiller sig fra de nedgange, der 
indtræffer som led i de økonomiske 
konjunkturer, og som allerede har haft en 
alvorlig, negativ indflydelse på den 
finansielle situation for et eller flere 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
der samlet repræsenterer en betydelig del 
af forsikrings- eller genforsikringsmarkedet 
i en eller flere medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 413
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA vurderer mindst en gang om 
måneden, om de i fjerde afsnit nævnte 
forhold stadig gør sig gældende på datoen 
for vurderingen, og tilbagekalder denne 
afgørelse, hvis en eller flere af de i fjerde 
afsnit nævnte betingelser, som afgørelsen
var baseret på, ikke længere er opfyldt. 
EIOPA forelægger den kompetente 
tilsynsmyndighed en individuel afgørelse, 
hvori det fastslås, at der ikke længere 
foreligger et usædvanligt stort fald på de 
finansielle markeder.

EIOPA vurderer mindst en gang om 
måneden, om de i fjerde afsnit nævnte 
forhold stadig gør sig gældende på datoen 
for vurderingen, og tilbagekalder denne 
anbefaling, hvis en eller flere af de i fjerde 
afsnit nævnte betingelser, som 
anbefalingen var baseret på, ikke længere 
er opfyldt. EIOPA forelægger den 
kompetente tilsynsmyndighed en 
individuel anbefaling, hvori det fastslås, at 
der ikke længere foreligger et usædvanligt 
stort fald på de finansielle markeder.

Or. en

Ændringsforslag 414
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighederne bestræber sig i 
videst muligt omfang på at overholde 
EIOPA's anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 415
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører de kompetente 
tilsynsmyndigheders kompetencer, 
bestræber disse sig så vidt muligt på at 
informere inden for rammerne af 
tilsynskollegierne om deres beslutning om 
at afslå udvidelsen af den i stk. 4 nævnte 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 416
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er der i tilsynskollegiet uenighed om den 
kompetente tilsynsmyndigheds afvisning 
af at forlænge den i stk. 4 omhandlede 
periode, kan den koncerntilsynsførende 
eller enhver af de øvrige 
tilsynsmyndigheder konsultere EIOPA. 
EIOPA skal konsulteres i løbet af en 
måned, og alle kompetente 
tilsynsmyndigheder skal underrettes. Er 
EIOPA blevet konsulteret, tager den 
kompetente tilsynsmyndighed behørigt 
hensyn til en sådan rådgivning, før den 
træffer sin afgørelse. På dette tidspunkt 
optræder EIOPA som mægler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 417
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for syv dage efter fremsættelsen af 
en anbefaling, bekræfter den enkelte 
kompetente tilsynsmyndighed, om den 
efterkommer eller agter at efterkomme 
anbefalingen. Såfremt en 
tilsynsmyndighed ikke efterkommer eller 
ikke agter at efterkomme anbefalingen, 
oplyser den EIOPA om årsagerne hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 418
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 c og 5 d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kollegiet ikke er nået til enighed ved 
afslutningen af den i stk. 6 nævnte 
periode, og den koncerntilsynsførende 
eller en af de kompetente 
tilsynsmyndigheder har forelagt den 
kompetente tilsynsmyndigheds afvisning 
for EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1094/2010, udskyder den kompetente 
tilsynsmyndighed sin afgørelse og 
afventer en afgørelse fra EIOPA, som 
denne kan træffe i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 3, i den nævnte forordning, 
og træffer sin afgørelse i 
overensstemmelse med EIOPA's 
afgørelse.
Den i stk. 5 og 6 nævnte periode anses for 
at være forligsperioden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 2, i den nævnte forordning. 
EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på to måneder. Sagen forelægges ikke for 
EIOPA efter udløbet af den i stykket 
nævnte periode, eller efter at de 
kompetente tilsynsmyndigheder er nået til 
enighed."

Or. en

Ændringsforslag 419
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA offentliggør det faktum, at en 
tilsynsmyndighed ikke efterkommer eller 
ikke agter at efterkomme den pågældende 
anbefaling. EIOPA kan desuden fra sag 
til sag beslutte at offentliggøre 
tilsynsmyndighedens begrundelse for ikke 
at efterkomme anbefalingen. 
Tilsynsmyndigheden underrettes forlods 
om offentliggørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 420
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 32
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 155 – stk. 3 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan tilsynsmyndigheden i 
værtslandet henvise sagen til EIOPA og 
anmode om bistand i overensstemmelse 
med artikel 19 i forordning (EU) nr. 
…/2010 [EIOPA]. I så fald kan EIOPA 
handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne 
artikel.

Desuden kan tilsynsmyndigheden i 
værtslandet eller hjemlandet henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1-4 
og stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, om værts- eller hjemlandet har bedst mulighed for at gribe ind. 
Værtslandets beføjelser til at forhindre selskabet i at overtræde national lovgivning er 
muligvis ikke tilstrækkelige, navnlig når det gælder eksisterende forsikringsaftaler.

Ændringsforslag 421
Sven Giegold
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 33
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 158 – stk. 2 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan tilsynsmyndigheden i 
værtslandet henvise sagen til EIOPA og 
anmode om bistand i overensstemmelse 
med artikel 19 i forordning (EU) nr. 
…/2010 [EIOPA]. I så fald kan EIOPA 
handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne 
artikel.

Desuden kan tilsynsmyndigheden i 
værtslandet eller hjemlandet henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1-4 
og stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, om værts- eller hjemlandet har bedst mulighed for at gribe ind. 
Værtslandets beføjelser til at forhindre selskabet i at overtræde national lovgivning er 
muligvis ikke tilstrækkelige, navnlig når det gælder eksisterende forsikringsaftaler.

Ændringsforslag 422
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 33 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 159

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) Artikel 159 affattes således:
"Artikel 159

Statistiske oplysninger om 
grænseoverskridende virksomhed

Forsikringsselskaber meddeler særskilt 
for henholdsvis forsikringsvirksomhed, 
der udøves i henhold til reglerne om fri 
etableringsret, og 
forsikringsvirksomhed, der udøves i 
henhold til reglerne om fri udveksling af 
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tjenesteydelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed i hjemlandet beløbet 
for præmier, skadesudgifter og 
provisioner, uden fradrag af 
genforsikringsandelen, således:
a) for skadesforsikring: efter branche 
som anført i den tilsvarende delegerede 
retsakt
(b) for livsforsikring: for hver af 
brancherne I til IX som anført i den 
tilsvarende delegerede retsakt.
For så vidt angår forsikringsklasse 10 i 
del A i bilag I, bortset fra fragtførerens 
ansvar, underretter det pågældende 
selskab også tilsynsmyndighederne om 
skadesfrekvensen og de gennemsnitlige 
skadesudgifter.
Hjemlandets tilsynsmyndigheder 
videregiver inden for en rimelig frist og i 
samlet form de i stk. 1 og 2 nævnte 
oplysninger til tilsynsmyndighederne i 
de berørte medlemsstater efter 
anmodning fra disse."

Or. en

Begrundelse

Artikel 159 bør være opdelt efter samme brancher som i Solvens II og ikke efter 
forsikringsklasser.

Ændringsforslag 423
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit, behandles 
genforsikringsaftaler indgået med 

udgår
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selskaber med hovedsæde i et tredjeland, 
hvis solvensordninger sandsynligvis ikke 
opfylder alle de i stk. 1 omhandlede 
kriterier for vurdering af ækvivalens 
inden den 31. december 2012, i en 
overgangsperiode på samme måde som i 
artikel 172, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit. Overgangsperioden er på 
højst 5 år at regne fra den i artikel 309, 
stk. 1, første afsnit, omhandlede dato. 
Denne undtagelse finder kun anvendelse, 
hvis Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 6 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 424
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit, behandles 
genforsikringsaftaler indgået med 
selskaber med hovedsæde i et tredjeland, 
hvis solvensordninger sandsynligvis ikke 
opfylder alle de i stk. 1 omhandlede 
kriterier for vurdering af ækvivalens 
inden den 31. december 2012, i en 
overgangsperiode på samme måde som i 
artikel 172, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit. Overgangsperioden er på 
højst 5 år at regne fra den i artikel 309, 
stk. 1, første afsnit, omhandlede dato. 
Denne undtagelse finder kun anvendelse, 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a, i en begrænset periode og 
bistået af EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1094/2010, beslutte, at den 
solvensordning, som et tredjeland 
anvender på den 
genforsikringsvirksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, er midlertidigt 
ækvivalent med reglerne i afsnit I, hvis 
tredjelandet som minimum har opfyldt
nedenstående betingelser:
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hvis Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 6 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

a) tredjelandet har oprettet et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse;
b) der er tildelt tilstrækkelige midler til 
opfyldelse af denne forpligtelse;
c) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger af tilsynsmæssig 
karakter i henhold til artikel 264;
d) tredjelandet vurderes til at efterleve 
grundprincipperne, de principper og 
standarder, der er vedtaget af Den 
Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS).
Alle afgørelser vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. De pågældende 
afgørelser tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra det relevante 
tredjeland, som fremlægges for og 
vurderes af Kommissionen og EIOPA 
hver sjette måned.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i første afsnit.
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
301a og yderligere præcisere 
betingelserne i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 425
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit, behandles 
genforsikringsaftaler indgået med 
selskaber med hovedsæde i et tredjeland, 
hvis solvensordninger sandsynligvis ikke 
opfylder alle de i stk. 1 omhandlede 
kriterier for vurdering af ækvivalens 
inden den 31. december 2012, i en 
overgangsperiode på samme måde som i 
artikel 172, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit. Overgangsperioden er på 
højst 5 år at regne fra den i artikel 309, 
stk. 1, første afsnit, omhandlede dato. 
Denne undtagelse finder kun anvendelse, 
hvis Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 6 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a, i en begrænset periode og 
bistået af EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1094/2010, beslutte, at den 
solvensordning, som et tredjeland
anvender på den 
genforsikringsvirksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, er midlertidigt 
ækvivalent med reglerne i afsnit I, under 
hensyntagen til følgende grundprincipper:

a) tredjelandet har forpligtet sig skriftligt 
over for EU til at vedtage og anvende en 
solvensordning, som kan betragtes som 
ækvivalent i overensstemmelse med stk. 2 
inden udløbet af denne periode;
b) tredjelandet har oprettet et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse;
c) der er blevet tildelt tilstrækkelige midler 
til opfyldelse af denne forpligtelse;
d) den nuværende solvensordning i 
tredjelandet er eller bliver risikobaseret og 
baseret på en økonomisk værdiansættelse 
af aktiver og passiver;
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger af tilsynsmæssig 
karakter i henhold til artikel 264;
f) tredjelandet vurderes til at efterleve de 
grundprincipper, der er vedtaget af Den 
Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS).
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Alle afgørelser vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. De pågældende
afgørelser tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra EIOPA, som 
fremlægges for og vurderes af 
Kommissionen hver sjette måned.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i første afsnit.
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
301a og yderligere præcisere 
grundprincipperne i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 426
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 og artikel 134, stk. 1, andet 
afsnit, behandles genforsikringsaftaler 
indgået med selskaber med hovedsæde i et 
tredjeland, hvis solvensordninger 
sandsynligvis ikke opfylder alle de i stk. 1 
omhandlede kriterier for vurdering af 
ækvivalens inden den 31. december 2012, i 
en overgangsperiode på samme måde som i 
artikel 172, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit. Overgangsperioden er på højst 
5 år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 6 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere anførte 

4. Uanset stk. 3 og artikel 134, stk. 1, andet 
afsnit, behandles genforsikringsaftaler 
indgået med selskaber med hovedsæde i et 
tredjeland, hvis solvensordninger 
sandsynligvis ikke opfylder alle de i stk. 1 
omhandlede kriterier for vurdering af 
ækvivalens inden den 31. december 2012, i 
en overgangsperiode på samme måde som i 
artikel 172, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, 
andet afsnit. Overgangsperioden er på højst 
5 år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato. 
Kommissionen kan forlænge denne 
periode med yderligere to år, såfremt 
tredjelandet ikke har opfyldt sin 
forpligtelse, men har gjort gode 
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betingelser. fremskridt. Denne undtagelse finder kun 
anvendelse, hvis Kommissionen har truffet 
afgørelse i overensstemmelse med stk. 6 
om, at tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.
(gælder også artikel 227 og 260 i direktiv 
2009/138/EF)

Or. en

Begrundelse

Juridiske procedurer og lovændringer til sikring af ækvivalens i en ordning kræver en vis 
fleksibilitet. Dette skal sikre, at målet om ækvivalens er opfyldt ved udgangen af 
overgangsperioden. I modsat fald vil der på et senere tidspunkt opstå bekymring over 
ensartede regler og driftsforstyrrelse.

Ændringsforslag 427
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 4 omhandlede 
overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde. 
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode, ordningens 
eksisterende eller tilsigtede indhold samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

5. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 4 omhandlede 
overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde. 
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

Or. en
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Begrundelse

Juridiske procedurer og lovændringer til sikring af ækvivalens i en ordning kræver en vis 
fleksibilitet. Dette skal sikre, at målet om ækvivalens er opfyldt ved udgangen af 
overgangsperioden. I modsat fald vil der på et senere tidspunkt opstå bekymring over 
ensartede regler og driftsforstyrrelse.

Ændringsforslag 428
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 35 – litra b a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 172 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 172 tilføjes følgende stykke:
"6a. Når der er gået tre år af den 
anvendte overgangsperiode, foretager 
Kommissionen en vurdering af det 
tredjeland, der gør fremskridt med hensyn 
til ækvivalens, ud fra følgende milepæle:
a) solvensordningen er risikobaseret
b) landet har et uafhængigt tilsynssystem, 
som er baseret på IAIS-principperne
c) landets forsikringsmarked er åbent for 
forsikrings-/genforsikringsselskaber, som 
har hovedsæde i andre jurisdiktioner
I overensstemmelse med konklusionerne i 
vurderingen kan Kommissionen ved 
udgangen af den femårige 
overgangsperiode forlænge 
overgangsperioden med yderligere fem år.
Når et tredjeland har gjort fremskridt med 
hensyn til ækvivalens over en femårig 
periode, kan overgangsperioden 
forlænges med yderligere fem år."

Or. en

Begrundelse

Som følge af den langsigtede karakter af forsikringsvirksomhed og vigtigheden af at kunne 
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konkurrere på et bestemt marked, er en femårig periode ikke tilstrækkelig. Det er nødvendigt 
med en højere grad af sikkerhed. Derfor bør der være mulighed for at forlænge perioden med 
yderligere fem år, såfremt der er gjort fremskridt med hensyn til ækvivalens. Det er vigtigt at 
huske på, at det har taget EU over 15 år at udforme Solvens II.

Ændringsforslag 429
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 38
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 216 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter, der præciserer, under 
hvilke omstændigheder afgørelser som 
omhandlet stk. 1 kan træffes.

7. EIOPA kan udarbejde udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
præciserer, under hvilke omstændigheder 
afgørelser som omhandlet stk. 1 kan 
træffes.

EIOPA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for
Kommissionen.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage disse forskriftsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 430
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 40
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 227 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den koncerntilsynsførende konsulterer i udgår
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denne forbindelse de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder og EIOPA, inden der 
træffes afgørelse om ækvivalens.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 431
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 41
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 227 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
kriterierne for en vurdering af, hvorvidt 
reglerne for solvens i et tredjeland er 
ækvivalente med reglerne i afsnit I, 
kapitel VI.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 432
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 42
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 227 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset stk. 1, andet afsnit, kan 
medlemsstaterne i en overgangsperiode 
fastsætte bestemmelser om, at 
beregningen for så vidt angår det selskab, 
der er omhandlet i nævnte afsnit, tager 
hensyn til solvenskapitalkravet og 
egenkapitalen til dækning af 
koncernsolvenskravet i henhold til 
reglerne i det pågældende tredjeland. 
Overgangsperioden er på højst 5 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 7 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 433
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 42
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 227 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset stk. 1, andet afsnit, kan 
medlemsstaterne i en overgangsperiode 
fastsætte bestemmelser om, at 
beregningen for så vidt angår det selskab, 
der er omhandlet i nævnte afsnit, tager 
hensyn til solvenskapitalkravet og 
egenkapitalen til dækning af 
koncernsolvenskravet i henhold til 
reglerne i det pågældende tredjeland. 

6. Uanset bestemmelserne i stk. 5, afsnit 2, 
kan Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 301a, i en begrænset periode 
og bistået af EIOPA i overensstemmelse 
med artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1094/2010, beslutte, at den 
tilsynsordning, som et tredjeland 
anvender på virksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det 
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Overgangsperioden er på højst 5 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 7 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

pågældende tredjeland, midlertidigt er 
ækvivalent med reglerne i afsnit I, kapitel 
4, under hensyntagen til følgende 
grundprincipper:

a) tredjelandet har forpligtet sig skriftligt 
over for EU til at vedtage og anvende en 
tilsynsordning, som kan betragtes som 
ækvivalent i overensstemmelse med stk. 2, 
inden udløbet af denne periode
b) tredjelandet har oprettet et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse
c) der er blevet tildelt tilstrækkelige midler 
til opfyldelse af denne forpligtelse
d) den nuværende tilsynsordning i 
tredjelandet er eller bliver risikobaseret og 
baseret på en økonomisk værdiansættelse 
af aktiver og passiver
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger af tilsynsmæssig 
karakter i henhold til artikel 264
f) tredjelandet vurderes til at efterleve de 
grundprincipper, der er vedtaget af Den 
Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS).
Alle afgørelser vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. De pågældende 
afgørelser tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra EIOPA, som 
fremlægges for og vurderes af 
Kommissionen to gange årligt.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
301a og yderligere præcisere 
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grundprincipperne i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 434
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 42 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 227 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42a) I artikel 227 tilføjes følgende stykke:
"8a. Når der er gået tre år af den 
anvendte overgangsperiode, iværksætter 
Kommissionen en vurdering af det 
tredjeland, der gør fremskridt med hensyn 
til ækvivalens, i forhold til følgende 
milepæle:
a) solvensordningen er risikobaseret
b) landet har et uafhængigt tilsynssystem, 
som er baseret på IAIS-principperne
c) landets forsikringsmarked er åbent for 
forsikrings-/genforsikringsselskaber, som 
har hovedsæde i andre jurisdiktioner
I overensstemmelse med konklusionerne i 
vurderingen kan Kommissionen ved 
udgangen af den femårige 
overgangsperiode forlænge 
overgangsperioden med yderligere fem år.
Når et tredjeland har gjort fremskridt med 
hensyn til ækvivalens over en femårig
periode, kan overgangsperioden 
forlænges med yderligere fem år."

Or. en

Begrundelse

Som følge af den langsigtede karakter af forsikringsvirksomhed og vigtigheden af at kunne 
konkurrere på et bestemt marked er en femårig periode ikke tilstrækkelig. Det er nødvendigt 
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med en højere grad af sikkerhed. Derfor bør der være mulighed for at forlænge perioden med 
yderligere fem år, såfremt der er gjort fremskridt med hensyn til ækvivalens. Det er vigtigt at 
huske på, at det har taget EU over 15 år at udforme Solvens II.

Ændringsforslag 435
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 42 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 230 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42a) Artikel 230, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:
"2. Koncernens solvenskapitalkrav, der er 
baseret på konsoliderede 
regnskabsoplysninger (koncernens 
konsoliderede solvenskapitalkrav), 
beregnes på basis af standardformlen og, 
hvor det er relevant, en godkendt intern 
model på den måde, der er beskrevet i 
artikel 100, og i overensstemmelse med de 
generelle principper i henholdsvis afsnit I, 
kapital VI, afdeling 4, underafdeling 1 og 
2 og afsnit I, kapitel VI, afdeling 4, 
underafdeling 1 og 3."

Or. en

Begrundelse

Krisen viste faren ved overdreven afhængighed af interne modeller. Denne ændring sikrer, at 
standardformlen altid beregnes a) med henblik på at gøre det lettere at sammenligne 
forsikringsselskaber og b) for at give mulighed for at sammenligne resultaterne fra interne 
modeller med standardformlen for at fokusere tilsynet på de primære forskelle og give flere 
oplysninger om styrker og svagheder ved både den interne model og lovgivningsmodellen og 
c) for at give en lovgivningsmæssig bund for resultaterne fra den interne model.

Ændringsforslag 436
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 44
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 234

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser delegerede 
retsakter, der præciserer de tekniske 
principper og metoder som omhandlet i 
artikel 220-229 og gennemførelsen af 
artikel 230-233 for at sikre en ensartet 
anvendelse i hele EU.

For at sikre konsekvent harmonisering af 
denne artikel udarbejder EIOPA udkast 
til forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der præciserer de tekniske principper og 
metoder som omhandlet i artikel 220-229 
og gennemførelsen af artikel 230-233, og 
som afspejler den økonomiske karakter af 
specifikke retlige strukturer.

EI EIOPA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. marts 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10 
til 14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 437
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 54 – litra a a (ny)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 248 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3 affattes således:
"3. Tilsynsmyndighederne for betydelige 
filialer og tilknyttede selskaber skal også 
have mulighed for at deltage i 
tilsynskollegiet. Deres deltagelse har dog 
alene til formål at sikre målsætningen om 
en effektiv informationsudveksling.
Den koncerntilsynsførende kan efter 
behov opfordre de relevante 
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centralbanker i Det Europæiske System af 
Centralbanker (herunder ECB) til at 
deltage i tilsynskollegiets aktiviteter, 
såfremt aktiviteterne er relevante for 
udøvelsen af deres respektive opgaver.
For at tilsynskollegiet kan fungere 
effektivt, kan det blive nødvendigt at lade 
et begrænset antal tilsynsmyndigheder 
heri udføre visse opgaver."
'Tilsynskollegiet består af den 
koncerntilsynsførende og 
tilsynsmyndighederne i alle de 
medlemsstater, hvor datterselskaberne har 
deres hjemsted.
Tilsynsmyndighederne for betydelige 
filialer og tilknyttede selskaber skal også 
have mulighed for at deltage i 
tilsynskollegiet. Deres deltagelse har dog 
alene til formål at sikre målsætningen om 
en effektiv informationsudveksling.
Den koncerntilsynsførende kan efter 
behov opfordre de relevante 
centralbanker i Det Europæiske System af 
Centralbanker (herunder ECB) til at 
deltage i tilsynskollegiets aktiviteter, 
såfremt aktiviteterne er relevante for 
udøvelsen af deres respektive opgaver.
For at tilsynskollegiet kan fungere 
effektivt, kan det blive nødvendigt at lade 
et begrænset antal tilsynsmyndigheder 
heri udføre visse opgaver."

Or. en

Begrundelse

ECB og de relevante nationale centralbanker i ESCB kan blive opfordret til at deltage i 
tilsynskollegiernes aktiviteter, når disse er relevante for udøvelsen af centralbankernes 
opgaver, f.eks. i forbindelse med deres bidragspligtige opgaver inden for finansiel stabilitet.

Ændringsforslag 438
Peter Skinner

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 62 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne kontrol foretages af den 
tilsynsmyndighed, som ville være 
koncerntilsynsførende, hvis kriterierne i 
artikel 247, stk. 2, fandt anvendelse, efter 
anmodning fra moderselskabet eller et af 
de forsikrings- eller 
genforsikringsselskaber, der har fået 
tilladelse i EU, eller på eget initiativ, 
medmindre Kommissionen tidligere har 
konkluderet, at det pågældende 
tredjelands ordning er ækvivalent. Denne 
tilsynsmyndighed konsulterer i denne 
forbindelse de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder og EIOPA, inden der 
træffes afgørelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 439
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra a
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne kontrol foretages af den 
tilsynsmyndighed, som ville være 
koncerntilsynsførende, hvis kriterierne i 
artikel 247, stk. 2, fandt anvendelse, efter 
anmodning fra moderselskabet eller et af 
de forsikrings- eller 
genforsikringsselskaber, der har fået 
tilladelse i EU, eller på eget initiativ, 

Denne kontrol foretages af den 
tilsynsmyndighed, som ville være 
koncerntilsynsførende, hvis kriterierne i 
artikel 247, stk. 2, fandt anvendelse (i det 
følgende benævnt den "fungerende 
koncerntilsynsførende"), efter anmodning 
fra moderselskabet eller et af de 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
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medmindre Kommissionen tidligere har 
konkluderet, at det pågældende tredjelands 
ordning er ækvivalent. Denne 
tilsynsmyndighed konsulterer i denne 
forbindelse de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder og EIOPA, inden der 
træffes afgørelse.

der har fået tilladelse i EU, eller på eget 
initiativ, medmindre Kommissionen 
tidligere har konkluderet, at det 
pågældende tredjelands ordning er 
ækvivalent. Den fungerende 
koncerntilsynsførende samarbejder med 
EIOPA i overensstemmelse med artikel 
33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1094/2010.
Denne fungerende koncerntilsynsførende
konsulterer i denne forbindelse, bistået af 
EIOPA, de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder, inden der træffes 
afgørelse om ækvivalens. Denne afgørelse 
træffes i overensstemmelse med de 
kriterier, der er vedtaget i henhold til stk. 
2. Den fungerende koncerntilsynsførende 
træffer ingen afgørelse i forbindelse med 
et tredjeland, som modsætter sig en 
eventuel afgørelse, der er truffet tidligere, 
for så vidt angår dette tredjeland.
Såfremt tilsynsmyndighederne er uenige i 
den afgørelse, der er truffet i 
overensstemmelse med afsnit 2, kan de 
forelægge sagen for EIOPA og anmode 
om bistand i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1-3 og stk. 6, i forordning 
(EU) nr. 1094/2010 inden for tre måneder 
fra meddelelse om afgørelsen af den 
fungerende koncerntilsynsførende. I så 
fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 440
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra b
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter, der præciserer 
kriterierne for vurderingen af, hvorvidt 
reglerne om koncerntilsyn i et tredjeland 
er ækvivalente i forhold til reglerne i dette 
afsnit.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 441
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra c
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Som stk. 4 indsættes: udgår
4. Uanset artikel 261, stk. 1, artikel 262, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 263, andet 
afsnit, kan medlemsstaterne i en 
overgangsperiode forlade sig på 
koncerntilsyn, der udøves af 
tilsynsmyndighederne i tredjelandet. 
Overgangsperioden er på højst 5 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

Or. en
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Ændringsforslag 442
Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra c
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Som stk. 4 indsættes: udgår
4. Uanset artikel 261, stk. 1, artikel 262, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 263, andet 
afsnit, kan medlemsstaterne i en 
overgangsperiode forlade sig på 
koncerntilsyn, der udøves af 
tilsynsmyndighederne i tredjelandet. 
Overgangsperioden er på højst 5 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere 
anførte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra c
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 261, stk. 1, artikel 262, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 263, andet 

4. Uanset artikel 261, stk. 1, artikel 262, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 263, andet 
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afsnit, kan medlemsstaterne i en 
overgangsperiode forlade sig på 
koncerntilsyn, der udøves af 
tilsynsmyndighederne i tredjelandet. 
Overgangsperioden er på højst 5 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. Denne 
undtagelse finder kun anvendelse, hvis 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere anførte 
betingelser.

afsnit, kan medlemsstaterne i en 
overgangsperiode forlade sig på 
koncerntilsyn, der udøves af 
tilsynsmyndighederne i tredjelandet, med 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
hvis moderselskab har hovedsæde uden 
for Fællesskabet pr. 1. januar 2014 i 
andre situationer end de i stk. 5 
omhandlede. Overgangsperioden løber fra
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2018, eller indtil den dato, hvor 
tilsynsordningen i det pågældende 
tredjeland i overensstemmelse med denne 
artikels stk. 2 betragtes som værende 
ækvivalent med det, der er fastlagt i dette 
afsnit, alt efter hvad der indtræffer først. 
Denne undtagelse finder kun anvendelse, 
hvis Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 7 om, at 
tredjelandet har opfyldt de nærmere anførte 
betingelser.

Senest tre år efter den 1. januar 2014 
reviderer Kommissionen de fremskridt, 
som det enkelte tredjeland, for hvilket 
Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 7, har gjort for 
at opnå overensstemmelse med en 
tilsvarende ordning.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tage højde for Rådets arbejde vedrørende 
spørgsmålet om tredjelande.

Ændringsforslag 444
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra c
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)



PE472.278v01-00 112/138 AM\877719DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter den 1. januar 2014 og 
hvert tredje år reviderer Kommissionen de 
fremskridt, som det enkelte tredjeland, for 
hvilket Kommissionen har truffet 
afgørelse i overensstemmelse med stk. 7, 
har gjort for at opnå overensstemmelse 
med en tilsvarende ordning.

Or. en

Ændringsforslag 445
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra d
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Som stk. 5 indsættes: udgår
5. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 4 omhandlede 
overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde. 
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode, ordningens 
eksisterende eller tilsigtede indhold samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 446
Peter Skinner
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra d
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Som stk. 5 indsættes: udgår
5. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 4 omhandlede 
overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde. 
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode, ordningens 
eksisterende eller tilsigtede indhold samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsækvivalens bør håndteres via Solvens II-gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 447
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra d
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 4 omhandlede 

5. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 
4, afsnit 2, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 301a, i en 
begrænset periode og bistået af EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
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overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde. 
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode, ordningens 
eksisterende eller tilsigtede indhold samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

forordning (EU) nr. 1094/2010, beslutte, 
at den tilsynsordning, som et tredjeland 
anvender på virksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det
pågældende tredjeland, midlertidigt er 
ækvivalent med reglerne i dette afsnit 
under hensyntagen til følgende 
grundprincipper:

a) tredjelandet har over for EU skriftligt 
forpligtet sig til at vedtage og anvende 
regler for tilsyn, som kan anses for at 
være ækvivalente i overensstemmelse med 
stk. 3 inden udløbet af denne periode
b) tredjelandet har oprettet et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse
c) der er blevet tildelt tilstrækkelige midler 
til opfyldelse af denne forpligtelse
d) den nuværende tilsynsordning i 
tredjelandet er eller bliver risikobaseret og 
baseret på en økonomisk værdiansættelse 
af aktiver og passiver
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger af tilsynsmæssig 
karakter i henhold til artikel 264
f) tredjelandet vurderes til at efterleve de 
grundprincipper, der er vedtaget af Den 
Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS).
Alle afgørelser vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. De pågældende 
afgørelser tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra EIOPA, som 
fremlægges for og vurderes af 
Kommissionen og EIOPA to gange årligt.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.
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Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
301a og yderligere præcisere 
grundprincipperne i første afsnit.
Når Kommissionen træffer en afgørelse i 
overensstemmelse med første afsnit for så 
vidt angår et tredjeland, betragtes denne 
afgørelse som endelig i forbindelse med 
kontrollen i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 448
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 62 – litra e
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Som stk. 6 indsættes: udgår
6. Kommissionen kan afgøre, om 
tredjelandet har opfyldt betingelserne i 
stk. 4 og den delegerede retsakt i relation 
til de i stk. 4 omhandlede tilsynsordninger 
i tredjelande.
Afgørelserne vedtages efter høring af Det 
Europæiske Udvalg for Forsikring og 
Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner og 
i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 301, stk. 2. 
Disse afgørelser tages op til regelmæssig 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 449
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 62 – litra e
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 260 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Når der er gået tre år af den anvendte 
overgangsperiode, foretager 
Kommissionen en vurdering af det 
tredjeland, der gør fremskridt med hensyn 
til ækvivalens, ud fra følgende milepæle:
a) solvensordningen er risikobaseret
b) landet har et uafhængigt tilsynssystem, 
som er baseret på IAIS-principperne
c) landets forsikringsmarked er åbent for 
forsikrings-/genforsikringsselskaber, som 
har hovedsæde i andre jurisdiktioner
I overensstemmelse med konklusionerne i 
vurderingen kan Kommissionen ved 
udgangen af den femårige 
overgangsperiode forlænge 
overgangsperioden med yderligere fem år.
Når et tredjeland har gjort fremskridt med 
hensyn til ækvivalens over en femårig
periode, kan overgangsperioden 
forlænges med yderligere fem år.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den langsigtede karakter af forsikringsvirksomhed og vigtigheden af at kunne 
konkurrere på et bestemt marked, er en femårig periode ikke tilstrækkelig. Det er nødvendigt 
med en højere grad af sikkerhed. Derfor bør der være mulighed for at forlænge perioden med 
yderligere fem år, såfremt der er gjort fremskridt med hensyn til ækvivalens. Det er vigtigt at 
huske på, at det har taget EU over 15 år at udforme Solvens II.

Ændringsforslag 450
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 69 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

69a) I artikel 308 tilføjes følgende afsnit:
"1a. Medlemsstaterne skal fra 1. januar 
2013 sikre, at tilsynsmyndighederne har 
de nødvendige beføjelser til at behandle 
ansøgninger om tilladelse til at beregne 
solvenskapitalkravet på basis af en intern 
model, og de er forpligtet til at behandle 
sådanne ansøgninger."

Or. en

Begrundelse

Selskaber bør ikke straffes ved ikke at kunne anvende deres interne model på grund af en 
forsinkelse i tilsynsmyndighedens behandling af deres ansøgning. I betragtning af at 
behandlingen af en ansøgning, inklusive en eventuel intervention fra EIOPA's side, kan tage 
op til ni måneder, er tilsynsmyndighederne nødt til at kunne behandle ansøgninger om at 
benytte interne modeller fra og med 1. januar 2013 for at sikre, at behandlingen kan være 
afsluttet inden gennemførelsesdatoen, som er den 1. januar 2014.

Ændringsforslag 451
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 3, finder artikel 41, stk. 
1, og artikel 41, stk. 3, ikke anvendelse i 
en periode på højst 3 år at regne fra den i 
artikel 309, stk. 1, første afsnit, 
omhandlede dato.

3. Medlemsstaterne skal frem til 1. januar 
2014 sikre, at forsikring og genforsikring 
forbliver underlagt de kapitalkrav og 
rapporteringskrav, der er gældende i 
deres område frem til den 1. januar 2013.

For at overvåge et specifikt selskabs 
fremskridt i forbindelse med 
gennemførelsen af Solvens II-direktivet, 
kan tilsynsmyndighederne, med forbehold 
for foregående afsnit, på ad hoc-basis 
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kræve, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber beregner alle 
eller nogle af følgende: 
Solvenskapitalkrav, mindstekapitalkrav, 
egenkapitalbeløb og fastlægge balancen i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
forelægge disse oplysninger for 
tilsynsmyndighederne.

Or. en

Begrundelse

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible. Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Ændringsforslag 452
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 3, finder artikel 41, stk. 
1, og artikel 41, stk. 3, ikke anvendelse i 
en periode på højst 3 år at regne fra den i 
artikel 309, stk. 1, første afsnit, 
omhandlede dato.

3. I overensstemmelse med artikel 308b 
gælder følgende fra den 1. juli 2013:

a) forsikrings- og genforsikringsselskaber 
skal foretage skønsberegninger af 
solvenskapitalkravet, 
mindstekapitalkravet, egenkapitalbeløbet 
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og fastlægge balancen i overensstemmelse 
med dette direktiv og forelægge disse 
oplysninger for tilsynsmyndighederne;
b) forsikrings- og genforsikringsselskaber 
skal overholde oplysningskravene i 
forbindelse med den årlige rapport til 
tilsynsmyndighederne i overensstemmelse 
med artikel 35; medlemsstaterne kan 
frafalde disse krav med hensyn til 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
som ikke fuldt ud opfylder kravet om 
indførsel af passende systemer og 
strukturer i overensstemmelse med artikel 
35, stk. 5.

Or. de

Ændringsforslag 453
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 3, finder artikel 41, stk. 
1, og artikel 41, stk. 3, ikke anvendelse i 
en periode på højst 3 år at regne fra den i 
artikel 309, stk. 1, første afsnit, 
omhandlede dato.

3. Uden at det berører artikel 308b, skal 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
pr. 1. juli 2013:

a) beregne solvenskapitalkravet, 
mindstekapitalkravet, egenkapitalbeløbet 
og fastlægge balancen i overensstemmelse 
med dette direktiv; 
b) forsyne tilsynsmyndighederne med de 
oplysninger, der anføres i artikel 35, i 
overensstemmelse med de krav, der 
fastsættes i foregående afsnit; 
referencedatoen for disse oplysninger er 
den første dag af regnskabsåret eller efter 
den 1. juli 2012 eller inden den 1. juli 
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2013; EIOPA fastsætter hvilke modeller 
der skal anvendes. 

Or. en

Begrundelse

Solvens II-bestemmelserne indeholder ingen krav om en resultatopgørelse, men derimod om 
en erklæring om egenkapitalbeløbet. For at sikre overensstemmelse er det denne erklæring, 
der bør stilles krav om i forbindelse med indfasningen.

Ændringsforslag 454
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan i løbet af 
overgangsperioden give forsikrings- og 
genforsikringsselskaber tilladelse til kun 
at offentliggøre, eller inkludere i 
tilsynsrapporter, oplysninger, som er 
indsamlet ved hjælp af deres eksisterende 
systemer og strukturer, også selv om det 
måtte indebære, at de ikke fuldt ud 
overholder de rapporterings- og 
oplysningskrav, som er anført i artikel 35 
og 51 samt artikel 53 til 55.

Or. de

Ændringsforslag 455
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal, med forbehold 
af artikel 308b, sikre, at 
tilsynsmyndighederne har beføjelser til at 
kunne pålægge forsikrings- og 
genforsikringsselskaber at indsende de 
oplysninger, der er anført i artikel 35, for 
så vidt angår det regnskab, som afsluttes 
den 1. juli 2013 eller derefter.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den gradvise gennemførelse af tilsynsrammen kan rapporteringskravet i
artikel 35 ikke gøres gældende i sin helhed allerede i 2013. Opgaven med at fastlægge de 
modeller, der skal benyttes til indgivelse af oplysninger til forsikringstilsynsmyndighederne i 
løbet af denne overgangsperiode, kan tildeles EIOPA.

Ændringsforslag 456
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 5, finder artikel 75, stk. 
1, ikke anvendelse i en periode på højst 10 
år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato.

5. Rentesatserne på den relevante 
risikofrie rentekurve, der anvendes til 
beregning af det bedste skøn vedrørende 
forsikrings- eller 
genforsikringsforpligtelserne svarende til 
de indbetalte præmier på eksisterende 
aftaler, skal stadig beregnes i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/83/EF, 10 år efter gennemførelsen 
af direktiv 2009/138/EF, hvis:
1. de tekniske bestemmelser, i henhold til 
gældende national lovgivning på den 
sidste anvendelsesdato for direktiv 
2002/83/EF, blev beregnet på basis af den 
rentekurve, der henvises til i artikel 20, 
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afsnit B, punkt a, litra ii) i direktiv 
2002/83/EF, og
2. hvis (gen)forsikringsselskaberne fortsat 
overholder kravene i afsnit 1.

Or. en

Begrundelse

Da forsikringsvirksomhed af karakter er langsigtet, vil selv en mindre ændring af denne 
beregning have en meget stor indvirkning på forsikringsselskaberne, idet de allerede vil have 
tegnet langsigtede aftaler med deres forsikringstagere på basis af den gældende 
beregningsmetode. For at mindske indvirkningen på prisen på og tilgængeligheden af 
langsigtede forsikringsprodukter må forsikringsselskaberne sikres en rimelig tidsfrist til at 
foretage denne overgang. I betragtning af disse produkters langsigtede karakter vil en 
overgangsperiode på 10 år være rimelig.

Ændringsforslag 457
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan i løbet af 
overgangsperioden give grupper af 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
tilladelse til kun at offentliggøre, eller 
inkludere i tilsynsrapporter, oplysninger, 
som er indsamlet ved hjælp af deres 
eksisterende systemer og strukturer, også 
selv om det måtte indebære, at de ikke 
fuldt ud overholder de rapporterings- og 
oplysningskrav, som er anført i artikel 
254, stk. 2, og artikel 256;

Or. de

Ændringsforslag 458
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 7, finder artikel 94 ikke 
anvendelse i en periode på højst 10 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato.

7. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter, der præciserer de 
grundlæggende kernekapitalelementer, 
som er underlagt 
overgangsforanstaltningerne og -kravene 
i artikel 308, punkt g), for så vidt angår 
klassificering af kernekapitalelementer, 
som finder anvendelse på de specificerede 
kernekapitalelementer og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden som et minimum 
overholder love og administrative 
bestemmelser, som vedtages i henhold til 
artikel 27 i direktiv 2002/83/EF, artikel 16 
i direktiv 73/239/EØF samt artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EF i forhold til disse 
kernekapitalelementer.

Or. en

Ændringsforslag 459
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 7, finder artikel 94 ikke 
anvendelse i en periode på højst 10 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første
afsnit, omhandlede dato.

7. Med forbehold af artikel 94, skal 
grundlæggende egenkapitalelementer, 
som var udstedt før den i artikel 309, stk. 
1, første afsnit, omhandlede dato, og som i 
henhold til de direktiver, der er anført i 
artikel 310, kan anvendes til at dække op 
til 50 % af solvensmarginen, klassificeres 
som egenkapitalelementer i kategori 1 at 
regne fra 20 år fra denne dato.
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Med forbehold af artikel 94, skal 
grundlæggende egenkapitalelementer, 
som var udstedt før den i artikel 309, stk. 
1, første afsnit, omhandlede dato, og som i 
henhold til de direktiver, der er anført i 
artikel 310, kan anvendes til at dække op 
til 25 % af solvensmarginen, klassificeres 
som egenkapitalelementer i kategori 2 at 
regne fra 20 år fra denne dato

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af nye klassificeringskriterier for efterstillet gæld vil gøre klassificeringen unødig 
kompliceret, idet det frem for at sikre en gradvis overgang til Solvens II med stor 
sandsynlighed vil skabe uro på de finansielle markeder, forvride markedet og øge 
kapitaludgifterne. Det vil være mere hensigtsmæssigt at tillade en længere periode for at give 
selskaberne tid nok til at afvikle efterstillet gæld, som er stiftet inden ikrafttrædelsen af 
Solvens II.

Ændringsforslag 460
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 7, finder artikel 94 ikke 
anvendelse i en periode på højst 10 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato.

7. Med forbehold af artikel 94, skal 
grundlæggende egenkapitalelementer, 
som var udstedt før den i artikel 309, stk.
1, omhandlede dato, og som i henhold til 
de direktiver, der er anført i artikel 310, 
kan anvendes til at dække op til 50 % af 
den faktiske solvensmargen, inkluderes i 
egenkapitalelementer under tier 1 i op til 
20 år efter den i artikel 309, stk. 1, 
omhandlede dato.
Med forbehold af artikel 94, skal 
grundlæggende egenkapitalelementer, 
som var udstedt før den i artikel 309, stk. 
1, omhandlede dato, og som i henhold til 
de direktiver, der er anført i artikel 310, 
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kan anvendes til at dække op til 25 % af 
den faktiske solvensmargen, inkluderes i 
egenkapitalelementer under tier 2 i op til 
20 år efter den i artikel 309, stk. 1, 
omhandlede dato.

Or. en

Begrundelse

Denne bemærkning og dette formuleringsforslag finder også anvendelse på artikel 308b, 
punkt g, i 2011/0006 (COD).

Ændringsforslag 461
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. De standardparametre, der skal 
benyttes for aktier, som selskabet købte 
før den 31. december 2013, til beregning 
af delmodulet equity risk i 
overensstemmelse med standardformlen, 
uden den mulighed, der fastsættes i artikel 
304, skal beregnes som det vægtede 
gennemsnit af:
a) standardparametrene til beregning af 
delmodulet equity risk i overensstemmelse 
med artikel 304, og
b) standardparametrene til beregning af 
delmodulet equity risk i overensstemmelse 
med standardformlen, uden den 
mulighed, der fastsættes i artikel 304, 
Vægtningen for det parameter, der 
anføres i punkt b), skal i slutningen af 
hvert år som minimum øges lineært fra 0 
% i løbet af det år, der starter den 1. 
januar 2014, til 100 % ti år efter den 1. 
januar 2014. 

g Kommissionen vedtager delegerede 
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retsakter, der yderligere præciserer den 
procedure, der skal følges, og de kriterier, 
der skal opfyldes, herunder de aktier, der 
skal være omfattet af 
overgangsforanstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 462
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. De standardparametre, der skal 
benyttes for aktier, som selskabet købte 
før eller på den 31. december 2013, til 
beregning af delmodulet equity risk i 
overensstemmelse med standardformlen, 
uden den mulighed, der fastsættes i artikel 
304, skal beregnes som det vægtede 
gennemsnit af:
a) standardparametrene til beregning af 
delmodulet equity risk i overensstemmelse 
med artikel 304, og
b) standardparametrene til beregning af 
delmodulet equity risk i overensstemmelse 
med standardformlen, uden den 
mulighed, der fastsættes i artikel 304, 
Vægtningen for det parameter, der 
anføres i punkt b), skal i slutningen af 
hvert år som minimum øges lineært fra 0 
% i løbet af det år, der starter den 1. 
januar 2014, til 100 % ti år efter den 1. 
januar 2014. 
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter, der yderligere præciserer den 
procedure, der skal følges, og de kriterier, 
der skal opfyldes, herunder de aktier, der 
skal være omfattet af 
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overgangsforanstaltningen.

Or. en

Begrundelse

Denne overgangsperiode er nødvendig for ikke at skade langsigtede investeringer.

Ændringsforslag 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Såfremt hjemlandene på datoen for 
direktivets ikrafttræden anvendte 
bestemmelser, som er anført i artikel 4 i 
direktiv 2003/41/EF, kan disse hjemlande 
frem til revisionen af direktiv 2003/41/EF 
er afsluttet, fortsat anvende de love, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, som de har vedtaget for at 
overholde artikel 1-19, 27-30, 32-35 og 
37-67 i direktiv 2002/83/EF, som var 
gældende på den sidste anvendelsesdato 
for direktiv 2002/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende mulighed i artikel 4 i direktiv 2003/41/EU (pensionskassedirektivet) giver 
medlemsstaterne mulighed for at sikre, at det er de samme solvensregler, som gælder for både 
institutioner, der tegner arbejdsmarkedspensioner (IORP), og forsikringsselskaber, der 
tilbyder arbejdsmarkedspensioner. For at sikre et fælles regelsæt indtil revisionen af 
pensionskassedirektivet er afsluttet, bør der indføres en bestemmelse om en overgangsperiode 
for arbejdsmarkedspensioner i Solvens II-direktivet.

Ændringsforslag 464
Jean-Paul Gauzès



PE472.278v01-00 128/138 AM\877719DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 70
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 a – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. Såfremt hjemlandene på datoen for 
direktivets ikrafttræden anvendte 
bestemmelser, som er anført i artikel 4 i 
direktiv 2003/41/EF, kan disse hjemlande 
frem til den 31. december 2015 fortsat 
anvende de love, forordninger og 
administrative bestemmelser, som de har 
vedtaget for at overholde artikel 1-19, 27-
30, 32-35 og 37-67 i direktiv 2002/83/EF, 
som var gældende på den sidste 
anvendelsesdato for direktiv 2002/83/EF.

Or. en

Ændringsforslag 465
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 71
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter 1. Medlemsstater og 
genforsikringsselskaber eller forsikrings-
og genforsikringskoncerner med en 
balancesum på under 25 mia. EUR, som 
ikke opfylder solvenskapitalkravet på den 
i artikel 310 anførte dato, en frist, der ikke 
overstiger to år, til at efterkomme dette, 
forudsat at disse selskaber eller koncerner 
i overensstemmelse med artikel 138, stk. 2, 
og 142 har forelagt de foranstaltninger, 
de agter at træffe til dette formål, til 
godkendelse af tilsynsmyndigheden.

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 

3. I løbet af denne periode kan 
medlemsstaterne give forsikrings- og 
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og 301c omhandlede betingelser vedtage 
delegerede retsakter om:

genforsikringsselskaber, som ikke fuldt 
opfylder kravene til offentliggørelse af 
oplysninger som omhandlet i artikel 51 og 
53-55, tilladelse til kun at offentliggøre 
oplysninger, som er mulige ved hjælp af 
de systemer og strukturer, der er 
gennemført.

a) artikel 308a, stk. 1, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 3 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og overgangskravene 
for så vidt angår de systemer og 
strukturer, som selskaberne skal indføre 
for at opfylde kravet om de oplysninger, 
der er nødvendige for tilsynet, og kræve, 
at forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som et minimum overholder de love og 
administrative bestemmelser om den 
beretning, der skal aflægges, og det 
materiale, der regelmæssigt fremlægges, 
som vedtages i overensstemmelse med 
artikel 13 i direktiv 2002/83/EF, artikel 11 
i direktiv 84/641/EF og artikel 17 i 
direktiv 2005/68/EF

5. I løbet af denne periode kan 
medlemsstaterne give forsikrings- og 
genforsikringskoncerner, som ikke fuldt 
ud opfylder kravene til offentliggørelse af 
de oplysninger, der er omhandlet af 
artikel 256, tilladelse til kun at 
offentliggøre de oplysninger, som er 
mulige ved hjælp af de systemer og 
strukturer, der er gennemført.

b) artikel 308a, stk. 2, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, et krav om at tage 
hensyn til de antagelser, der ligger til 
grund for et i artikel 308b, stk. 8, 
omhandlet overgangssolvenskapitalkrav, 
snarere end solvenskapitalkravet, når det 
findes, om betingelserne for at indføre et
kapitaltillæg i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra a), er opfyldt, og beregningen af 
kapitaltillægget med henvisning til den 
kalibrering og det konfidensniveau, der 
tillægges overgangssolvenskapitalkravet 
frem for solvenskapitalkravet i henhold til 
standardformlen

b) elementet kan først indfries eller 
tilbagebetales efter forsikringsselskabets 
eller genforsikringsselskabets valg og kan 
ikke omfatte utilstrækkelige incitamenter 
til indfrielse eller tilbagebetaling af 
elementet før 10 år efter datoen for 
udstedelsen af det pågældende element. 
Indfrielsen eller tilbagebetalingen af dette 
element skal først godkendes af 
tilsynsmyndigheden;

c) artikel 308a, stk. 3, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 3 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og overgangskrav for 

d) elementet skal sørge for annullering 
eller udskydelse af betalingen af renter 
eller dividende i forbindelse med det 
pågældende element i tilfælde af uro på 
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så vidt angår ledelsessystemet og 
omfanget af de i artikel 41-49 
omhandlede systemer, funktioner og krav, 
som forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne skal opfylde i 
overgangsperioden, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som et minimum overholder de love og 
administrative bestemmelser om sunde 
administrative procedurer og intern 
kontrol, som vedtages i henhold til artikel 
10 i direktiv 2002/83/EF, artikel 9 i 
direktiv 84/641/EF og artikel 15 i direktiv 
2005/68/EF

finansmarkedet.

d) artikel 308a, stk. 4, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 3 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og eventuelle 
overgangskrav for så vidt angår indholdet 
af og tidspunktet for de oplysninger, som 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
skal offentliggøre, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som et minimum skal offentliggøre en 
rapport med et resumé på højt niveau af 
de oplysninger, der står opført i artikel 51, 
stk. 1

7. Grundlæggende egenkapitalelementer, 
som blev udstedt før den i artikel 309, stk. 
1, anførte dato, og som opfylder følgende 
kriterier, inkluderes i forbindelse med 
artikel 94, stk. 1, og 230 i tier 2-
kernekapitalen i op til 10 år efter den i 
artikel 310 anførte dato:

e) artikel 308a, stk. 5, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, aktiver og passiver, 
som er underlagt overgangskrav for så 
vidt angår værdiansættelse, og 
overgangskrav for så vidt angår de 
metoder og antagelser, der skal benyttes i 
forbindelse med værdiansættelsen af de 
specificerede aktiver og passiver, og 
kræve, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber som et minimum 
overholder medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
værdiansættelse af sådanne aktiver og 
passiver, som er gældende den 31. 
december 2012

b) elementet er udateret eller har en 
oprindelig løbetid på mindst fem år. 
Forfaldsdatoen anses for at være den 
første kontraktlige mulighed for at indfri 
eller tilbagebetale dette element. 
Ombytning eller konvertering at dette 
element til et andet grundlæggende 
egenkapitalelement af mindst samme 
kvalitet anses ikke for at være indfrielse 
eller tilbagebetaling. Ombytningen eller 
konverteringen skal godkendes af 
tilsynsmyndigheden.

f) artikel 308a, stk. 6, og præcisere c) elementet kan kun indfries eller 
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længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og overgangskrav for 
så vidt angår de metoder og antagelser, 
der skal benyttes i forbindelse med 
beregningen af tekniske bestemmelser, og 
som finder anvendelse i 
overgangsperioden, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som et minimum overholder 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fastsættelse af tekniske 
bestemmelser, som vedtages henhold til 
artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, artikel 15 
i direktiv 73/239/EØF og artikel 32 i 
direktiv 2005/68/EF

tilbagebetales efter forsikringsselskabets 
eller genforsikringsselskabets valg og kan 
ikke omfatte utilstrækkelige incitamenter 
til indfrielse eller tilbagebetaling af 
elementet før 10 år efter datoen for 
udstedelsen af det pågældende element
Indfrielsen eller tilbagebetalingen af dette 
element skal først godkendes af 
tilsynsmyndigheden;

g) artikel 308a, stk. 7, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, de 
kernekapitalelementer, som er underlagt 
overgangskrav, og overgangskravene for 
så vidt angår klassificering af 
kernekapitalelementer, som finder 
anvendelse på de specificerede 
kernekapitalelementer, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden som et minimum 
overholder love og administrative 
bestemmelser, som vedtages i henhold til 
artikel 27 i direktiv 2002/83/EF, artikel 16 
i direktiv 73/239/EØF og artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EF i forhold til disse 
kernekapitalelementer

e) elementet indbetales fuldt ud.

h) artikel 308a, stk. 8, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og eventuelle 
overgangskrav for så vidt angår 
beregning og brug af et 
overgangssolvenskapitalkrav. 
Beregningen af 
overgangssolvenskapitalkravet kan 
omfatte ændringer af stress, scenarier, 

8. Med hensyn til forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, der investerer i 
omsættelige værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter baseret på 
ompakkede lån, som blev udstedt før den 
1. januar 2011, gælder de krav, som er 
omhandlet i artikel 135, stk. 2, afsnit 1a, 
men kun i tilfælde, hvor der tilføjes eller 
erstattes med nye underliggende 
engagementer efter den 31. december 
2014.
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korrelationskoefficienter og parametre i 
solvenskapitalkravets standardformel, 
som ellers ville finde anvendelse. Den 
delegerede retsakt skal også indeholde et 
krav om, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber opfylder et 
overgangssolvenskapitalkrav, som ikke er 
større end solvenskapitalkravet eller 
mindre end summen af 
minimumskapitalkravet og 50 % af 
forskellen mellem solvenskapitalkravet og 
minimumskapitalkravet
i) artikel 308a, stk. 9, og præcisere 
ændringer, som vedrører valget af 
beregningsmetode og generelle principper 
for beregning af koncernsolvens, jf. 
artikel 220-229 og artikel 230-233 og 
artikel 235, i forhold til metoderne til 
beregning af koncernsolvens. De 
delegerede retsakter kan også indeholde 
bestemmelser om ændringer vedrørende 
beregningen af koncernsolvens under 
koncerntilsyn, jf. artikel 213, stk. 2, litra 
c), hvis der ikke forefindes ækvivalent 
tilsyn, jf. artikel 262. Disse ændringer af 
beregningen af koncernens egenkapital 
og koncernsolvenskapitalkravet har 
konsekvenser for eventuelle 
overgangskrav til klassificering af 
egenkapital og det solvenskapitalkrav, 
som finder anvendelse på de enkelte 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden, jf. artikel 308a, stk. 7, 
og artikel 308a, stk. 8. Den delegerede 
retsakt skal indeholde et krav om, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
sikrer, at der under hensyntagen til 
overgangsbestemmelserne i artikel 308a, 
stk. 7, forefindes berettiget egenkapital i 
koncernen. Den berettigede egenkapital 
svarer mindst til 
koncernsolvenskapitalkravet, som 
beregnes under henvisning til 
beretningsmetoden for 
overgangssolvenskapitalkravet i artikel 
308a, stk. 8, eller 
overgangssolvenskapitalkravets beløb

9. Tredjelande, som anvender lovgivning, 
der anerkendes som ækvivalent med dette 
direktiv, kan anvende 
overgangforanstaltninger, der svarer til 
foranstaltningerne jf. denne artikel.
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j) artikel 254, stk. 2, og præcisere 
ændringer, som vedrører de oplysninger, 
der skal indberettes til de myndigheder, 
som er ansvarlige for koncerntilsyn, som 
har konsekvenser for de krav til 
tilsynsindberetning på forsikrings- eller 
genforsikringsselskabsniveau, der finder 
anvendelse i den i artikel 308a, stk. 1, 
omhandlede overgangsperiode
k) artikel 256, stk. 1, og præcisere 
ændringer, som vedrører indholdet af og 
tidspunktet for de oplysninger, som skal 
offentliggøres, og som har konsekvenser 
for kravene om offentliggørelse på 
forsikrings- eller 
genforsikringsselskabsniveau, der finder 
anvendelse i den i artikel 308a, stk. 4, 
omhandlede overgangsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 466
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 71
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i overensstemmelse
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c omhandlede betingelser vedtage 
delegerede retsakter om:

Medlemsstaterne kan indrømme 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- og 
genforsikringskoncerner med en 
balancesum på under 25 mia. EUR, som 
ikke opfylder solvenskapitalkravet på den 
i artikel 310 anførte dato, en frist, der ikke 
overstiger to år, til at efterkomme dette, 
forudsat at disse selskaber eller koncerner
i overensstemmelse med artikel 138, stk. 2, 
og 142 har forelagt de foranstaltninger, 
de agter at træffe til dette formål, til 
godkendelse af tilsynsmyndigheden.
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Or. en

Ændringsforslag 467
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 71
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 b – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) artikel 308a, stk. 7, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, de 
kernekapitalelementer, som er underlagt 
overgangskrav, og overgangskravene for 
så vidt angår klassificering af 
kernekapitalelementer, som finder 
anvendelse på de specificerede 
kernekapitalelementer, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden som et minimum 
overholder love og administrative 
bestemmelser, som vedtages i henhold til
artikel 27 i direktiv 2002/83/EF, artikel 16 
i direktiv 73/239/EØF og artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EF i forhold til disse 
kernekapitalelementer

g) uanset artikel 94 skal 
kernekapitalelementer, som opfylder 
kriterierne i de delegerede retsakter, som 
vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 308a, stk. 7, 
inkluderes i tier 1 eller tier 2-
kernekapitalen i op til 10 år efter den 1. 
januar 2014;

Or. en

Ændringsforslag 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 71
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 308 b – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) artikel 308a, stk. 7, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, de 
kernekapitalelementer, som er underlagt 
overgangskrav, og overgangskravene for 
så vidt angår klassificering af 
kernekapitalelementer, som finder 
anvendelse på de specificerede 
kernekapitalelementer, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden som et minimum 
overholder love og administrative 
bestemmelser, som vedtages i henhold til
artikel 27 i direktiv 2002/83/EF, artikel 16 
i direktiv 73/239/EØF og artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EF i forhold til disse 
kernekapitalelementer

g) forsikringsforpligtelser, som træder i 
kraft inden den i artikel 309, stk. 1, 
anførte dato, og som omfatter en 
likviditetspræmie i henhold til strukturen 
for den relevante risikofrie rentekurve 
under den lovgivning, der er gældende 
frem til ovennævnte dato, skal i henhold 
til artikel 77, litra a) og artikel 86 kunne 
benytte denne metode til beregning af 
tekniske bestemmelser i 10 år efter den i 
artikel 310 anførte dato;

Or. en

Ændringsforslag 469
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 74
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 311 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-22, 
24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 og 
305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Artikel 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-22, 
24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 og 
305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder inden den i 
artikel 309 anførte dato får tildelt 
tilstrækkelige beføjelser til at foretage de 
vurderinger, der er fastsat i artikel 90, 95, 



PE472.278v01-00 136/138 AM\877719DA.doc

DA

104, stk. 7, artikel 112, 113, 211, 230 og 
308.

Or. it

Begrundelse

Det er afgørende, at der afsættes tilstrækkelig tid mellem indførelsen af juridisk sikkerhed 
vedrørende indholdet af de delegerede retsakter og den fulde gennemførelse af Solvens II, 
således at selskaberne har tid til at tilpasse deres systemer og indføre de nødvendige 
procedurer. Mens gennemførelsen af Solvens II udføres inden for den fastsatte tidsramme, har 
både inspektører og industrien brug for mere tid mellem gennemførelsen og den fulde 
anvendelse.

Ændringsforslag 470
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 74
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 311 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-22, 
24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 og 
305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Artikel 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-22, 
24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 og 
305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

Medlemsstaterne sørger for, at 
tilsynsmyndighederne inden den i artikel 
309 anførte dato får tildelt tilstrækkelige 
beføjelser til at foretage den vurdering, 
der er fastsat i artikel 90, 95, 104, stk. 7,
artikel 112, 113, 211, 227, 230, 231, 233, 
stk. 5, 260 og 308a.

Or. en

Ændringsforslag 471
Peter Skinner

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 74
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 311 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-22, 
24, 25, 33, 57-66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-184, 
186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 og 
305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Artikel 308a og 308b finder anvendelse 
fra den 1. januar 2013. Artikel 1-3, 5-9, 
11, 12, 15-17, stk. 2), 19-22, 24, 25, 33, 57, 
58, stk. 1, til 58, stk. 7, 59-66, 69, 70, 73, 
145, 147, 149-161, 168-171, 174-177, 179-
184, 186-189, 191, 193-209, 267-300, 302 
og 305-308 samt bilag I og II, V, VI og VII 
finder anvendelse fra den 1. januar 2014. 
Dette giver Kommissionen mulighed for at 
vedtage de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger inden 
anvendelsesdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 472
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Revision

Kommissionen forelægger senest den 
1. januar 2014 og hvert år derefter 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 
der præciserer, om ESA'erne har 
fremsendt udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
og til gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som fastsat i dette direktiv, 
uanset om fremsendelsen er obligatorisk 
eller frivillig, sammen med eventuelle 
passende forslag.

Or. fr
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